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Utazás-kiállítás

– Iskolaigazgatóként meny-
nyire érték váratlanul az ön-
kormányzat racionalizálási
tervei?

– Elôre sejtett változásokról
van szó, hiszen ahogy az elô-
terjesztésben is szerepelt,
több mint kétezer-ötszázzal
csökkent az általános iskolák-
ban tanulók száma az elmúlt
évtizedben. Vagyis évek óta
együtt élünk a racionalizálás
gondolatával, egyszerûen
most jött el a döntés ideje. Ért-
hetô, hogy ebben a gazdasá-
gi kényszerhelyzetben újra
kell gondolni a rendszert, mi
is ennek megfelelôen fogad-
tuk a közgyûlés által elfoga-
dott szándéknyilatkozatot. 

– A két Lencsési lakótelepi
általános iskola összevonása
is kilátásban van. Vesszünk el
egy kicsit a várható átszerve-
zés részleteiben e két intéz-
mény kapcsán… 

– A két iskola önálló intéz-
ményként megszûnik létezni,
de mindkét épület az oktatási
ágazat kezelésében marad,
tehát folyamatos lesz az okta-
tási tevékenység, csak éppen
egy összevont intézmény ke-
retei között. Mivel a Szabó Pál
téri iskola épülete méretét te-
kintve nagyobb, ezért az lesz
a székhelyintézmény, míg a
Pásztor utcai épület telep-
helyként funkcionál majd. Ne-
künk egyelôre az a felada-

tunk, hogy felkészítsük a kol-
légákat, a gyerekeket és a
szülôket a várható átszerve-
zésre. Tulajdonképpen ez tör-
tént az elmúlt hetekben is:
minden osztályban ott voltam
a szülôi értekezleteken, hosz-
szan beszélgettünk a szülôk-
kel, akik kifejezetten konst-
ruktívan reagáltak. Fontos,
hogy folyamatos a szakmai
kapcsolat és a várható válto-
zásokkal kapcsolatos egyez-
tetés a másik érintett intéz-
mény vezetésével és szakem-
bereivel is, akikkel közösen

azon dolgozunk, hogy megô-
rizzük és a jövôben is ápol-
hassuk azokat az értékeket,
amelyeket az elmúlt három
évtizedben alakított ki a két is-
kola. Ennek az együttmûkö-
désnek köszönhetôen már
megkezdtük a következô tan-
év szakmai elôkészítését, te-
hát folyamatban van a tan-
tárgy- és terembeosztás
együttes kidolgozása, egy-
szóval továbbra is várjuk a
nagycsoportosok jelentkezé-
sét.

Elôre sejtett oktatási átszervezések
Sokakban bizonytalanságot ébresztettek a megyeszékhely
oktatási intézményeinek átszervezésére vonatkozó tervek.
A helyi ellenzék mellett szülôk és pedagógusok is megfo-
galmazták aggályaikat a racionalizálással szemben annak
ellenére, hogy egyelôre csak a várható átszervezéseket
tartalmazó szándéknyilatkozatot fogadta el a város
közgyûlése még tavaly decemberben. A terv része a Len-
csési városrész két iskolájának összevonása is, amirôl
Vida Andrást, a József Attila Általános Iskola igazgatóját
kérdeztük. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON*

Dr. Deutsch Tamás európai
parlamenti képviselôt a ma-
gyar uniós elnökség eddigi
tapasztalatairól, az unió kö-
vetkezô költségvetési ciklu-
sának formálódó alapelveirôl
és az Új Széchenyi Tervben
szereplô fejlesztési lehetôsé-
gekrôl kérdeztük. 

– Az uniós tagállamok kö-
rében általánosan elfogadott
nézet, hogy az elsô soros el-
nökség egyfajta tûz kereszt-
ség: akkor értjük meg igazán

ezt a bonyolult dön téshozata-
li mechanizmust, ha egyszer
már irányítottuk. Európai par-
lamenti képviselôként mik a
benyomásai? Megváltoztak a
hétköznapok január 1-je óta?

– Igen. A komoly rutinnal
rendelkezô néppárti képvise-
lôtársaim, akik korábban átél-
ték már ugyanezt a helyzetet,
ezt elôre jelezték. Olyan idô-
szak ez, amikor felénk, ma-
gyar képviselôk felé megkü-
lönböztetett figyelem fordul,

és ez természetesen mind a
huszonkét magyar képviselô-
re igaz. Hadd említsek egy
egyszerû példát: köztudott,
hogy vezérszónoki rendszer-
ben zajlanak a viták az EP elé
kerülô fontosabb kérdések-
ben, melyekben elôször a
legnagyobb frakció, vagyis
az Európai Néppárt szónoka
fejti ki pártja álláspontját, az-
után a szocialista frakció
hangadója szólal fel és így to-
vább...

A munkahelyteremtés a legfontosabb!
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Az elmúlt években is többször
halhattuk itt, Békéscsabán, a
Jókai Színház színpadán a
Kossuth-díjas kiváló mûvészt,
a világhírû Bartók Vonósné-
gyes csellistáját, Mezô Lászlót.
Néhány napja a régi Zeneaka-
démia egyik termében beszél-
gettünk múlt-ról és jelenrôl,
Békés megyei gyökereirôl,
mûvészi és tanári pályájáról.

– Szeghalmon születtem,
nagyapám ott volt lelkész. Ha
ifjúságomra gondolok, mindig

valami különös melegség tölt
el, hiszen az emberben már
gyermekkorában benne van
csírájában mindaz, amivé ké-
sôbb válhat. Mondhatnám, én
az anyatejjel szívtam magam-
ba a zenét, mert felmenô-
im mindnyájan muzsikáltak.
Hoszszú, téli estéken kamara-
zenétôl volt hangos a ház: a
férfiak között akadt hegedûs
éppúgy, mint brácsás vagy
csellista.

Hírünk a világban
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Békéscsabára látogatott a
Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium által indított Új Széche-
nyi Tervet bemutató országjá-
ró körút, amely Bács-Kiskun
megyei állomása után immá-
ron másodjára érkezett a Dél-
Alföldre. A február elsô nap-
jaiban megtartott rendezvé-
nyen a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség szakemberei több
mint kétszáz érdeklôdô elôtt
ismertették azokat a lehetôsé-
geket, amelyeket az új pályá-
zati rendszer nyújt.

Hódsági Tamás, a Békés
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke megnyitója
után Farkas Zoltán, a Békés
Megyei Képviselô-testület el-
nöke üdvözölte a jelenlévô-
ket, majd a tervben rejlô me-
gyei lehetôségekkel kapcso-
latos pozitív reményeinek is
hangot adott. Petykó Zoltán,
az NFÜ elnöke kiemelte, hogy

a gazdasági növekedés az
ÚSZT-on keresztül fog megin-
dulni, melyben a fô hangsúly
a termelô és a technológiai
szektorokon lesz. Megerôsí-
tette a munkahelyek megôr-
zésére, a kkv-k erôsítésére és
a korrupció visszaszorítására
irányuló alapszándékokat. A
konkrét pályázati lehetôsége-
ket összefoglalva elmondta,
hogy az ÚSZT keretében –
elsô körben – január 17-étôl ti-
zenhat konstrukcióra lehet
beadni pályázatot 597,5 milli-
árd forint értékben. Második
körben március 1-jétôl het-
vennyolc konstrukcióra lehet
pályázni 509,8 milliárd forint
keretösszegig. Siba Ignác, a
Gazdaságfejlesztési Operatív
Program irányító hatóságá-
nak fôigazgatója ismertette a
kombinált mikrohitel elneve-
zésû terméket.

ÚSZT-roadshow
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Ebben az évben 34. alkalom-
mal nyitja meg kapuit Buda-
pesten a legnagyobb belföldi
turisztikai vásár, az Utazás
2011 Kiállítás. A korábbi évek-
tôl eltérôen az idén Békés-
csaba városa a többi Békés
megyei településsel együtt
egy 120 m2-es standon, közö-
sen állít ki. 

A 2011. március 3-ától 6-
áig tartó rendezvényen telje-
sen új arculattal, modern
technikai megoldásokkal jele-
nik meg a város. A standon a
fô hangsúly továbbra is a csa-
bai kolbászon lesz, de emel-
lett kiemelt szerepet kap Mun-
kácsy Mihály munkásságá-

nak, a megyeszékhely termé-
szeti értékeinek, épített örök-
ségének, rendezvényeinek
bemutatása. A város neveze-
tességeit, rendezvényeit be-
mutató filmek, fotósorozatok
mellett egy különleges meg-
lepetéssel is készülnek a
szervezôk. Az igazi vendég-
csalogató programok most
sem maradhatnak el. Lesz a
standon kolbászgyúrás a Kol-
bász Klub Egyesület tagjaival,
csabai kolbász, illetve Csaba-
gyöngye borok kóstoltatása
és a hagyományosnak számí-
tó kolbászárverés Rákóczi Fe-
renc rádiós mûsorvezetô köz-
remûködésével.



2 Velünk történt CSA BAI MÉR LEG

Csa bai Mér leg in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lôs szer kesz tõ:
Fe hér Jó zsef. Nyom dai elõ ké szí tés: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Fe-
 le lõs ki adó: Bé kés csa ba Va gyon ke ze lõ Zrt., Koz ma Já nos cég ve ze tõ.
Szerkesz tõ ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság tér 1–3. I. em. Te lefon:
66/527-490. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. Terjesztésért
felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@be-
kescsaba.hu

Telefon:
66/322-214, 30/395-2035.

Békéscsaba, Szent István tér 20.
www.egyhazitemetkezes.hu

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8. 
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STEMPLI KFT.
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5. Tel.: 66/430-620, 30/730-1404

HIRDETÉSFELVÉTEL

Szakképzett
KUTYAKOZMETIKUS 

és okleveles kutyamasszôr
az Ön kedvencének szolgálatában. 

Tel.: 06-20/476-6883

100 Ft/kg

Lapunk legközelebbi száma
március 10-én jelenik meg.

Régebben szívesen varrogat-
tam, segítettem a szomszé-
doknak, mindig tettem-vet-
tem. Ma is beágyazok, meg-
csinálom, amit bírok, bár fáj a
lábam, és a kezem se olyan,
mint volt – mondta az Életfa
nyugdíjasházban, családja és
a lakók körében Maulis Mi-
hályné a kilencvenedik szüle-
tésnapja alkalmából rende-
zett kis ünnepségen.

Emi néninek dr. Kiss Gyula
aljegyzô és dr. Bacsáné Ku-
tyej Bozsena adta át a minisz-
terelnök által aláírt emlékla-
pot, valamint Vantara Gyula
polgármester jó kívánságait
egy gyönyörû virágcsokor és

torta kíséretében. Az ünnepelt
csak ült, válaszolgatott a kér-
désekre, körbenézett, emlé-
keket idézett fel, és néha
meg-megtörölgette a szemét.
Emi néni 1921. február 6-án
született Szák Kocsis András
és Ágoston Emília gyermeke-
ként, a három testvér közül
ma már csak ô él. Huszon-
négy éves korában ment férj-
hez Maulis Mihályhoz, aki so-
fôrként, majd a KPM autóta-
nodájának vezetôjeként dol-
gozott, míg ô a harisnyagyár-
ban, majd a pamutszövôben
helyezkedett el. Két gyerme-
kük született, Emília és Mi-
hály, és jöttek az unokák:

Sándor, Róbert, Emília, Judit,
Iván.

Emi néni 1976-ban ment
nyugdíjba, és csaknem öt-
venévi házasság után, 1993-
ban vesztette el szeretett fér-

jét. Ahogy mondja, az Életfá-
ban jól érzi magát, kedvesek,
aranyosak vele, de a kilenc-
ven évet már nagyon nehéz
cipelnie.

M. E.

Maulisné, Emi néni kilencvenéves
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala
2011. február 1. napjával a hi-
vatal postázási feladatait hiva-
tali kézbesítô rendszer kialakí-
tása útján látja el. A hivatal
kézbesítôi a jegyzô által kiállí-
tott fényképes igazolvánnyal
rendelkeznek, és megbízóle-
vél birtokában teljesítik fel-
adataikat. A hivatali kézbesí-
tôk postázási feladata kizáró-
lag a levelek kézbesítése,
pénzt, értéket nem vesznek
át, azt nem kézbesítenek. 

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
az ügyfélbarát közigazgatás
közvetítésére, a foglalkozta-
tás erôsítésére dolgozta ki azt
a belsô hivatali kézbesítési
rendszert, amely – különös te-
kintettel az ügyfelek és a hiva-
tal közötti kapcsolat mélyebb
kiépítésére – a szolgáltató jel-
legû közigazgatás további és
emberközeli megteremtésére
törekszik. 

A hivatal belsô kézbesítési
rendszere a költségtakaré-
kosság jegyében igyekszik
azokat a pénzügyi forrásokat
felszabadítani, amelyek – azt
felhasználva – a gyors, haté-
kony, ügyfélközpontú köz-
igazgatás eredményes köz-
vetítéséhez szükségesek. 

A polgármesteri hivatal a
kézbesítési feladatokat a köz-
foglalkoztatási rendszer kere-
tében oldja meg, aminek
eredményeképpen hozzá tud
járulni a városi munkanélküli-
ség csökkentéséhez, és a
foglalkoztatottak visszakerül-
hetnek a munka világába.  

Természetesen a hivatal ál-
tal bevezetni kívánt kézbesíté-
si rendszer arra is lehetôséget
teremt, hogy a kézbesítés si-
kertelensége esetén a hivata-
los levelek átvételére a hivatal
Szabadság téri épületében
sor kerülhessen. 

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô

Hivatali kézbesítés

Életében egyetlenegy könyve
sem jelent, jelenhetett meg a
Békéscsabán 1922. január
21-én zsidó kispolgári család-
ban született Lôcsei Pálnak.
Édesapjának, Lerner Sámuel-
nek szatócsboltja és Kossuth
Lajoshoz címzett vendéglôje
volt a Békési út 28–30. szám
alatt. Feleségével, Diamant
Valériával együtt a 2. világhá-
borúban pusztult el.

Fiuk, az 1956. évi forrada-
lom és szabadságharc idején
Budapesten kiemelkedô sze-
repet játszott, börtönbünte-
téssel sújtott Lôcsei Pál új-
ságíró, családszociológus
elôször 1988-ban hagyhatta
el a hazáját Mark Palmer ame-

rikai nagykövet közbenjárásá-
nak köszönhetôen. A párizsi
Musée Sociale nagytermé-
ben adózott beszéddel az
1958. június 16-án kivégzett
törvényes magyar miniszter-
elnök, Nagy Imre emléke
elôtt. Akkor még élt a Kádár-
rendszer (1956–1989) néva-
dója, Kádár János, a Magyar
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának elsô tit-
kára, aki soha nem bocsátot-
ta meg a Szabad Nép rovat-
vezetôjének, hogy jeles kollé-
gáival, Fejtô Ferenccel, Méray
Tiborral, Gimes Miklóssal,
Kende Péterrel stb. együtt át-
állt a Nagy Imre-szárnyhoz,
és végig kitartott mellette.

A 2007. május 16-án, Bu-
dapesten elhunyt, Nagy Imre-
érdemrenddel kitüntetett,
Aranytoll-díjas újságíró, Lô-

csei Pál békéscsabai emlék-
táblájának avatásakor (2009.
május 22.) jelen volt a Párizs-
ból hazatért Kende Péter is.
Húga, dr. Kende Éva, Lôcsei
özvegye szerkesztette az Egy
élet szilánkjai – Írások, beszél-
getések, dokumentumok címû
posztumusz Lôcsei-kötetet,
amelyet nemrégiben az egy-
kori újságíró-kolléga, Kornai
János közgazdász mutatott be
Budapesten.

Ha valamit, akkor ezt a Nagy
Imre Alapítvány és a Gondolat
Kiadó gondozásában megje-
lent könyvet bizton kötelezô
irodalomként kellene megjelöl-
ni az újságíró-iskolákban.

Dányi László

Végig kitartott Nagy Imre mellett

A kereskedelmi és iparkama-
rák új szakképzési feladatai-
nak bemutatása volt az elsôd-
leges célja annak a fórumnak,
amelyet a közelmúltban tartot-
tak Békéscsabán, a Békés
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara szervezésében.

A kormány és az országos
kamara között tavaly novem-

berben született szakképzési
megállapodás részleteirôl tar-
tott elôadást dr. Szilágy János,
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara képzési igazgató-
ja. Ebbôl kiderült, hogy a jövô-
ben sokkal komolyabb hang-
súlyt fektetnének a gyakorlati
képzés erôsítésére annak ér-
dekében, hogy a szakmai zá-

róvizsgák anyagában is a
konkrét, valóban használható
tudás jelenhessen meg köve-
telményként. Szó esett az
OKJ-rendszer tervezett egy-
szerûsítésérôl, valamint a gaz-
dálkodó szervek szakképzési
szerepvállalásának szélesíté-
sérôl is, amelyre az iparkama-
ra megyei szervezete által ala-
pított „Kiváló gyakorlati kép-
zôhely” cím is felhívta a figyel-
met. Az elismerés célja az,
hogy a jövôben is minél több
helyi vállalkozó kapcsolódjon
be a megyei szakmunkásta-
nulók gyakorlati képzésébe.
Összesen tizenkét helyi vállal-
kozó és gazdálkodó szervezet
részesülhetett elsôként a ka-
mara elismerésében, közöttük
a Körös Volán Zrt., a Hotel Fiu-
me és a Csabametál Zrt.

Kárász-Kiss

Gyakorlati képzôhelyek díjazása
Az Erzsébethelyi Általános Is-
kola Rózsa utcai közössége
szervezésében a közelmúlt-
ban igen jó hangulatú jóté-
konysági bálon vehettek részt
a jókedvû, táncos lábú jami-
naiak, az iskola volt diákjai,
szülôk, hozzátartozók. Lega-
lább háromszázan ropták haj-
nalig a batyus bálban, az is-
kola Madách utcai tornater-
mében. Általános tetszést
aratott, vastapsot érdemelt ki
a gyerekek és a pedagógu-
sok kedves mûsora, de volt
tombola és jelmezverseny is.

Az eseményt megtisztelte
jelenlétével a térség önkor-
mányzati képviselôje, dr. Fá-
bián Ágnes. A képviselô asz-
szony nyitotta meg a vigassá-
got, és képviselôi alapjából je-
lentôs összeggel támogatta a
rendezvényt.

Rózsa bál
Jaminában

A Magyar Szín-Játékos Szö-
vetség idén nyolcadik alka-
lommal rendez improvizációs
fesztivált, amelynek egyik te-
rületi fordulóját a Féling Szín-
ház Kulturális Egyesület szer-
vezte meg Békéscsabán, a
helyôrségi klubban február
12-én.

A „Farsangi rögtönzések
improvizációs fesztivál”-nak
ezúttal Budapest, Zalaszent-
grót, Pozsony, Nyíregyháza és
városunk adott otthont, a já-
tékra felnôtt és diákcsoportok
jelentkezhettek négy-négy fô-
vel. A helyôrségi klubban a
csabai Féling és Közgé csa-

patai nagyváradi, péterrévei,
szeghalmi, békési és mezô-
berényi versenyzôkkel vettek
részt egy rendkívül jó hangu-
latú együttes játékban. A nap
folyamán verset kellett elôad-
niuk némajátékkal, volt bo-
hóctréfa és végszavas impro-
vizációs feladat.

A békéscsabai területi for-
dulóról a szeghalmi Gigatata,
valamint a nagyváradi Létra és
a péterrévei Karinthy csapat
kapott meghívást a legjobbak
számára rendezendô márciu-
si döntôre, a budapesti Impro
Mesterek Csúcstalálkozójára.

Mikóczy

Farsangi rögtönzések

Érszûkület kezelése a Nashwan-ParasoundPlus
találmánnyal

A diabéteszes láb, vagyis a cukorbetegség
okozta betegláb klinikai jelentôségét aláhúzza az
a tény, hogy a nem traumás eredetû lábamputá-
ciók kb. 50 százalékát a cukorbetegség szövôd-
ményeként megjelenô, üszkösödést okozó
érszûkület miatt kell indikálni. Hazánkban éven-
te mintegy 5000 alsóvégtag-amputációt végez-
nek. Gyakori az érelzáródás a lábban, ahol a szö-
vetelhalás miatt gyakran amputációra kerül sor.
De mindenekelôtt nézzük, hogy milyen tünetek-
kel járhat az érszûkület! Figyelmeztetô jelek le-
hetnek, ha nyugalomban vagy terhelésre mással nem magyarázható vég-
tagi fájdalom jelentkezik, de érszûkületre gondolhatunk a járástávolság
csökkenése, vagyis bizonyos távolság megtétele után megjelenô lábikra-
görcs, sápadt, hideg végtag, zsibbadtság, férfiaknál szexuális zavarok, éj-
szakai görcs (a végtagon), fejfájás, fülzúgás, szédülés, illetve végtagi fára-
dékonyság esetén. Az érszûkületnek természetesen a cukorbetegségen
kívül vannak más kockázati tényezôi is, így például a dohányzás, a magas
vérzsír- és koleszterinszint, a magas vérnyomás és a családi öröklôdés. Az
alsó végtagi érszûkület kezelésében a 2006. év találmányaként kitüntetett
eljárással, vagyis a Nashwan-ParasoundPlus készülékkel kiemelkedô
eredményeket értek el. Szerencsére ma Magyarország számos nagyvá-
rosában, így Békéscsabán is megtalálható már az eljárást alkalmazó cent-
rum. Több száz beteg számolt már be jelentôs mértékû javulásról, gyó-
gyulásról. Mint például az a 67 éves nôbeteg, akinek elviselhetetlen pana-
szai voltak, járástávolsága 50 méter volt, rossz állapotú erei miatt mûtéti
megoldás már nem jöhetett szóba, úgy tûnt, hogy elviselhetetlen pana-
szainak megoldására nem maradt más, mint az amputáció. A 20 kezelés
után kezdett fényt látni az alagút végén. Járástávolsága mára már 1500
méterre javult, az otthoni lépcsôkorlátra már nincs szükség, a kínzó éjsza-
kai fájdalmaknak vége. S hogy ez a kezelés miként zajlik? Nos, a diagnó-
zis és a kezelés egyszerû, fájdalommentes, beavatkozással nem járó
mûszeres vizsgálatból és az azt követô húsz kezelésbôl álló fájdalom-
mentes kúrából áll, napi egy kezeléssel. A kezelés a beszûkült érszakasz
közvetlen közelében lévô mellékereket keringésképzésre – azaz funkció-
átvételre – készteti. Felvilágosítás és bejelentkezés: www.medhungary.com
vagy 06-70/620-4121, 06-30/729-5645, 06-20/327-6835, 06-72/551-714.

Dr. Khaled Nashwan el-
járása számos nagydí-
jat nyert 
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BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– Lencsési Közösségi Ház –

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Kiállítás
Gombos Ildikó békéscsabai mûvész-tanár festményeibôl összeállított ki-
állítás március 4-éig tekinthetô meg hétköznapokon 8-tól 18 óráig a kö-
zösségi ház nagytermében.

Családi játszóház
Február 26-án, szombaton 9 órától 11.30-ig farsangi álarcok készítése,
gyöngyszövés. A foglalkozást Ujj Éva vezeti.

Ismeretterjesztô elôadás
Február 28-án, hétfôn 14.30-kor dr. Grin Igor néprajzkutató elôadása „Far-
sangi népszokások Békés megyében” címmel.
Március 7-én, hétfôn 17 órakor Balogh Ernô szakmérnök elôadása „Táp-
anyag-utánpótlás, öntözés a kertészetben” címmel. 

Tanfolyam
Alapfokú számítógép-kezelôi tanfolyam indul nyugdíjasoknak március 7-
én, hétfôn 8 órakor. A képzések 24 órásak, 12 foglalkozásból állnak, me-
lyek hétfôi napokon 8-tól 10 óráig tartanak. Részvételi díj: 8000 Ft/fô. Je-
lentkezni március 4-éig lehet személyesen a közösségi házban, a részvé-
teli díj befizetésével.

Farsangi bál
Március 5-én, szombaton 17-tôl 22 óráig a közösségi ház összes termé-
ben, az intézményben mûködô csoportok tagjainak és hozzátartozóinak
részvételével.

Tornák
Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. Vezeti Abonyiné Cse-
ke Éva gyógytornász-testnevelô.   
Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és
10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütör-
tökön 14-tôl 15 óráig.  
Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden hé-
ten, kedden 16 órakor.
Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl – minden kedden 17 órakor.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna – minden héten kedden és csütörtökön 18.30-tôl 19.30
óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobikoktató.

Mindenkit szeretnék meg-
nyugtatni, hogy az osztályok
továbbra is együtt maradnak,
ugyanazok a pedagógusok
foglalkoznak majd velük, aki-
ket az eddigi években megis-
mertek, megszerettek. 

– Ahogy a már említett
szándéknyilatkozatban is áll,
a tervek szerint nem kell leépí-
tésekkel számolni az átszer-
vezés kapcsán… Valóban így
lesz?

– Szinte minden eddigi fó-
rumon felmerült ez a kérdés, s
minden esetben megfogal-
mazódott az, hogy nincs mitôl
tartani. Amíg a gyerekek és az
osztályok száma változatlan
marad, vagyis amíg ugyan-
annyi az ellátandó pedagó-
giai feladat, addig nem lehet
szükség leépítésekre. Abban
az érthetô és természetes
esetben állhat elô leépítési
kényszerhelyzet, ha egy-egy

évfolyamból nagyobb lét-
számban mennek ki osztá-
lyok, mint amennyi új osztály
indulhat a következô tanév-
ben. Ebben az esetben az in-
tegrációtól teljesen független
kényszerrôl beszélhetünk,
amely csupán minimális lét-
számváltozást tehet szüksé-
gessé a következô néhány
évben.

Kárász-Kiss Péter

Oktatási átszervezések
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*Meghívó a Szabadság térre, a

Kommunista diktatúrák áldo-
zatainak emlékmûvéhez

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tiszte-
lettel meghívja Önt és ismerô-
seit 2011. február 25-én, pén-
teken 12.00 órára a Szabad-
ság térre, a kommunista dikta-
túrák áldozatainak emléknap-
ja alkalmából rendezett meg-
emlékezésre.

Ünnepi beszédet mond:
Krupa Árpád történelemtanár.

Az emlékmûnél mûsort ad-
nak a Vásárhelyi Pál Szakkö-
zépiskola és Kollégium diákjai.
A mûsort követôen koszorút
helyeznek el: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zata és a Vásárhelyi Pál Szak-
középiskola és Kollégium di-
ákjai.

Diktatúrák
áldozatai

Kibôvült szakkörkínálat, téma-
napok, témahetek, vetélke-
dôk teszik színesebbé a Sza-
bó Pál Téri Általános Iskola di-
ákjainak mindennapjait eb-
ben a tanévben egy pályázat-
nak köszönhetôen. A progra-
mokon a több mint négyszáz
tanuló közel kétharmada vesz
részt.

Mint arról korábban beszá-
moltuk, az Új Magyarország

Fejlesztési Terv pályázatán a
Kicsengetés! – A Békéscsa-
bai Kulturális Központ iskola-
barát szolgáltatásfejlesztése
(TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-
0110) címû projekt 44,7 millió
forint támogatást nyert egy
olyan programsorozatra,
amely a gyerekek tanórán kí-
vüli és szabadidôs nevelését
segíti elô. Ennek keretében a
Szabó Pál téri és a József At-
tila iskolában, az erzsébethe-
lyi iskolában, a BéKSZI Zwack
és Trefort tagiskolájában, a
Kertvárosi Óvodában, az
Esély speciális szakiskolában
és az újkígyósi Széchenyi is-
kolában vehetnek részt külön-
leges programokon a diákok.

– A Lencsési Közösségi
Ház vezetôje, Takács Péter
keresett meg bennünket ez-
zel a lehetôséggel – mesélt a
csatlakozásukról Szlovák Já-
nosné, a Szabó Pál téri iskola
igazgatója. – Vannak pályáza-

ti tapasztalataink, így szíve-
sen belevágtunk.  Múlt év
novemberétôl iskolánkban a
Kicsengetés jóvoltából ha-
gyományôrzô szakkörök, az
emberi civilizáció legnagyobb
eredményeit megismertetô
kalandozó-szakkörök, mese-
vár, klubnapközi, fotósuli,
egészséghét és angol nyelvi
felkészítések várják a gyere-
keket. Elvarázsol-Lak címmel
a színpadi technikákkal is-
merkedhetnek meg az érdek-
lôdôk, de rendezünk honis-
mereti, történelmi vagy a kör-
nyezettel kapcsolatos vetél-
kedôket és sakkversenyt is. A
pályázat keretében lesz majd
nyári kézmûvestábor és külön
örömünkre szolgál, hogy a
Mecsekben, Bükkösdön ren-
dezhetünk környezetvédelmi
tábort a tehetséges tanulóink-
nak – mondta Szlovák János-
né.

Mikóczy Erika

Iskolabarát „Kicsengetés”

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!

Hazánk legrégebbi és legna-
gyobb érdekszövetsége, a
rendszerváltás elôtt két évvel
alakult Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetsége
tartott polgármesteri fórumot
nemrégiben a megyeházán.

A megyei küldöttválasztást
is tartalmazó program része
volt az önkormányzati együtt-
mûködések helyzetének és a
határ menti kapcsolatok lehe-
tôségeinek vizsgálata is, mely
témákban szakmai elôadások
keretében tájékozódhattak a
városvezetôk. A TÖOSZ négy
megyei küldöttjének választá-
sakor egyhangú döntés szüle-
tett, csakúgy, mint a szervezet
megyei vezetését ellátó Szilá-
gyi Menyhért esetében, aki
egyúttal a szövetség megbí-
zott elnöke is. A csorvási pol-
gármester elmondta: minden
megyében megtartják fóru-

maikat, amelyeknek célja,
hogy a rendszer átalakításával
kapcsolatos kezdeményezé-
sek esetén a szövetség az ál-
talános önkormányzati alap-
értékek védelmében megala-
pozottan tudja képviselni az
önkormányzati érdekeket. A
megyei tagozatvezetô hozzá-
tette: – A szervezet ehhez kap-
csolódó állásfoglalását a már-
cius 29-ei budapesti kül-
döttgyûlésen véglegesítjük
majd.

A fórumon felszólalt dr.
Tóth Ildikó, a Békés Megyei
Kormányhivatal fôigazgatója
is, aki elôadásában a területi
kormányzati szerv mûködését
mutatta be. Ahogy fogalma-
zott: – A kormányhivatalok
célja a funkcionális közigaz-
gatási integráció rendszeré-
nek kialakítása.

K. K. P.  

TÖOSZ fórum
A farsangi idôk egyik legfon-
tosabb csabai foglalatossága
a 19. század végétôl napjain-
kig a disznóvágás, s jelesül
leginkább a húsvéti sonka ki-
kanyarítása és a kolbászcsi-
nálás volt. Amikor elkészült a
disznónkénti 30–40 szép szál
vastagkolbász, a gazdák a
füstre vitel elôtt még büszkén
aggatták azt mind a kerítésre,
hadd lássa az egész utca, mi
is a napi munka eredménye.
Ilyenkor aztán bátran mondo-
gatták, hogy lám, nálunk még
a kerítés is kolbászból van! S
nincs ez másképp napjaink-
ban sem...

Idén kilencedik alkalom-
mal rendezzük meg a Csabai
Farsang rendezvénysoroza-

tát. Hasonlóan a tavalyi év-
hez, több helyszínen – Mezô-
megyeren, Jaminában, a Len-
csésin, a Békési úton és az
Andrássy Úti Társaskörben –
tervezünk látvány-disznóvá-
gásokat, így a város minden
pontját lefedik a programok.
A kulturális központ egysé-
gein kívül a Csabai Farsang
programsorozathoz csatlako-
zott még a Körösök Völgye
Látogatóközpont, Póstelek,
valamint a Váradi Lovasfarm.

A télbúcsúztató program-
sor február 18-án a XX. Nem-
zetiségi Vezetôk Országos Ta-
lálkozójának megnyitójával
és a Csabai Kolbászklub ha-
gyományôrzô disznótorával
vette kezdetét, ám az elkövet-

kezô napok még sok mulat-
ságot tartogatnak. 

Az idei évben újdonság-
ként megrendezzük az „Álla-
tok farsangját” a Csabai Állat-
védôk közremûködésével az
Andrássy Úti Társaskörben.

Hagyományos rendezvé-
nyeink is megtalálhatók lesz-
nek programkínálatunkban,
mint például a Zenész-
fals(h)ang, ahol fellép az

Adam’s Comedy, valamint a
hétfôi humorest, amelynek
vendégei ebben az évben a
stand up comedy mûfajának
képviselôi: Kövesdi Miklós
Gábor és Ürmös Zsolt.

A március 5-ei látványdisz-
nótorok – ízes és színes kísé-
rôprogramokkal fûszerezve –
remek családi szórakozást
ígérnek. Legyenek a vendé-
geink!   

IX. Csabai Farsang 2011. (február 18.–március 10.)

Február 26-án, szombaton
Andrássy Úti Társaskör

9.00 „Állatok farsangja, avagy fó-
kuszban az élôvilág!”
9.00-tôl Gyermekrajz-kiállítás, kisál-
lat-kiállítás és -simogatás, lovaglási
lehetôség, arcfestés…
10.00 Bemutatkoznak a csabai ál-
latvédôk
11.30 Kutyás bemutatók és látvá-
nyos dog dancing show a MEOE
békéscsabai szervezete köz-
remûködésével

Lencsési Közösségi Ház
9.00–11.30 Farsangi játszóház (far-
sangi álarcok készítése, gyöngy-
szövés)

Arany János Mûvelôdési Ház
(Mezômegyer)

19.00–22.00 Megyeri sportbál

Békési Úti Közösségi Házak
20.00–23.00 Jazz-klub – Body Meat
Quintet (Meseház)

Február 28-án, hétfôn
Lencsési Közösségi Ház

14.30–16.30 „Farsangi népszoká-
sok Békés megyében”

Március 4-én, pénteken
Munkácsy-emlékház

19.00 „Asszonyfarsang” borkóstoló-
val. Belépô: 500 Ft.
Andrássy úti társaskör
21.00 Zenészfals(h)ang! Fellép az
Adam’s Comedy. Belépô: 800 Ft.

Március 5-én, szombaton
8.00-tól A város több pontján lesz
disznótor-bemutató, ahol a békés-
csabai közösségek hamisítatlan
csabai ízekkel és vidám farsangi so-
kasággal várják a helyi és a városba
érkezô vendégeket

Helyszínek, programok
és közremûködôk

Andrássy Úti Társaskör
8.00 Látványdisznótor” az Összefo-
gás Mezômegyerért Egyesület és a
Békéscsaba Városi Polgárôrség
Egyesület közremûködésével.
9.00-tôl Lovaglási lehetôség, arc-
festés, a Vár-Játék logikai játékai,
kézmûves-foglalkozás gyerekek-
nek...
17.00–18.00 Zenés gyermekfar-
sang! Fellép: Hevesi Imi
Békési Úti Közösségi Házak
8.00 Látványdisznótor a Csaba Kul-
turális Egyesület közremûködésével
A nemzetiségi klubházban egész
délelôtt készül a szalagos farsangi
fánk a szlovák klub tagjainak segít-
ségével
14.00 Az Apáról fiúra rendezvényso-
rozat keretében farsangi játszóház a
Meseházban (a Békési út 17. szám
alatt). Braunné Selmeczi Ágnes ve-
zetésével kiszebaba-készítéssel és
ételkóstolóval: farsangi fánkkal vár-
juk az érdeklôdô gyerekeket
18.00 Télûzô szertartás, kiszebaba-
égetés a Meseház udvarán a Tûz-
kör egyesület dobosainak segítsé-
gével
20.00 „Áll a bál” – táncház a Békési
út 24. szám alatt. Házigazda a Csa-
ba Nemzetiségi Táncegyüttes
Lencsési Közösségi Ház
8.00 Látványdisznótor a közösségi
ház fenntartásában álló csoportok
közremûködésével
Jaminai Közösségi Ház
8.00 Látványdisznótor a Jamina Szö-
vetség közremûködésével
17.00–22.00 Farsangi bál – zenés,
táncos mulatság vacsorával
Belépô: 600 Ft (a helyszínen)
Arany János Mûvelôdési Ház (Me-
zômegyer)

8.00 Látványdisznótor a mûvelôdési
ház közösségei közremûködésével
11.00 Házi pálinkák és szárazkol-
bászok versenye
Körösök Völgye Látogatóközpont
9.00–12.00 Biopiac – ligeti vásár
Váradi Lovasfarm
8.00 Hagyományôrzô disznótor
Póstelek
8.00 „Tavaszváró Pósteleken” – lát-
ványdisznótor, állatsimogató, erdei
séta, családi ebéd, zenés farsangi
vacsora a Mókus csárdában
Munkácsy-emlékház
10.00 Családi nap – farsangi játszó-
ház (bábjáték- és álarckészítés ki-
csiknek, kasírozott álarckészítés a
nagyobbaknak és a farsangi fánk sü-
tési technikája felnôtteknek.)

Március 7-én, hétfôn
Andrássy Úti Társaskör

19.00 Stand up comedy – fellépnek:
Kövesdi Miklós Gábor és Ürmös
Zsolt Belépô: 1500 Ft

Március 8-án, kedden
Munkácsy-emlékház

10.00 „Mackó bácsi, ébredj fel!” –
ovis farsang (bábelôadás és álarc-
készítés óvodásoknak)
15.00–17.00 Turisztikai konferencia

Március 10-én, csütörtökön
Torkos csütörtök

A békéscsabai éttermek kedvezô
árakkal várják a vendégeket egy bô-
séges vacsorával böjt elôtt a Békés-
csabai Turisztikai Egyesület ajánlá-
sával.
Fiume Hotel és étterem (Szent István
tér 2., 66/443-243);
Szlovák étterem (Kossuth tér 10.,
66/441-750);
Fenyves Garzon Hotel étterme (Ifjú-
sági tábor 1701. hrsz., 66/457-377).

Együttmûködôk:
Arany János Mûvelôdési Ház (Me-
zômegyer, Kossuth u. 1., 66/641-
311, www.mezomegyeren.hu);
Békéscsabai Turisztikai Egyesület
(Szent István tér 9., 66/441-261);
Békési Úti Közösségi Házak (Békési
út 15–17., 66/326-370, mese-
haz@mesehaz.hu);
Békéscsabai Kulturális Központ
(Szent István tér 8., Andrássy út 38.,
66/449-222, www.ifihaz.hu);
Csabai Szlovák Önkormányzat;
Csabai Szlovákok Szervezete (Kos-
suth tér 10.);
Jaminai Közösségi Ház (Orosházi út
101.);
Körösök Völgye Látogatóközpont
(Széchenyi liget, 66/445-885,
www.korosokvolgyekozpont.hu);
Lencsési Közösségi Ház (Féja Géza
tér 1., 66/456-177);
Szlovák Kultúra Háza (Kossuth tér
10., 66/321-771, www.slovak.hu);
Munkácsy-emlékház (Gyulai út 5.,
66/442-080, www.ifihaz.hu);
Tourinform iroda (Szent István tér 9.,
66/441-261, www.turizmus.bekes-
csaba.hu);
Váradi Lovasfarm (Kisrét 87., 66/432-
345);
Póstelek (www.postelek.hu).

Támogatóink:
„Építô közösségek a békéscsabai if-
júsági házban”
TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0001
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ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

GyÁR TÁ SA, BE ÉPÍ TÉ SE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Min den, ami ÜVE GE ZÉS

Polykarbonát • Épü let la ka tos-mun kák
Bé kés csa ba, Szer da he lyi út 20.

(a Ví dia-ud var ban)

Hocz és Medvegy Kft.
Bé kés csa ba, Ka zin czy u. 31/B

Tel./fax: 442-380 • Mo bil: 06-30/600-1900

Min den fé le TA KA RÍ TÁS, KÖL TÖZ TE TÉS
ga ran ci á val. In gye nes ár aján lat

és cso ma go ló do bo zok biz to sí tá sa.
Rak tá ro zá si le he tõ ség rö vid idõ re is.

MSZ EN ISO 9001:2001

KIPUFOGÓ GyORSSZERVIZ

BÉKÉSCSABA,
Mogyoró u. 7.

(A Dobozi úti elkerülô út-
nál, az Eiffel-toronynál

jobbra, 50 m-re.)
Tel.: (66) 444-402,

(30) 2282-447.

Volkswagen,
Audi, Seat,Skoda
és egyéb autók

teljes körû
javítása.

Körforgalom

Mogyoró u.

D
o

b
oz

i u
. – munkavédelmi technikus

– emelôgép-kezelô
– targoncavezetô
– banki befektetési termékértékesítô
– pénzügyi-számviteli ügyintézô
– társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó
– bérügyintézô 
– társadalombiztosítási ügyintézô 
– adótanácsadó
– mérlegképes könyvelô
– valutapénztáros és valutaügyintézô

Válasszon tavaszra tervezett tanfolyamaink közül:

Infóvonal: (66) 52-00-72
www.perfekt.hu,
Békéscsaba, Kinizsi u. 5. 
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Ennek az a célja, hogy az ed-
digi támogatási struktúrából
csaknem teljesen kihagyott
területekre is forrásokat jut-
tassanak – ilyenek többek kö-
zött azok az ötezer fô alatti te-
lepülések, ahol a mikro- és
kisvállalkozások szintén köny-
nyített feltételekkel igényel-
hetnek hiteleket fejlesztéseik-
hez.

A Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP)
megnyíló konstrukcióiról
Bene Dániel, az ESZA Non-
profit Kft. ügyvezetô igazgató-
ja számolt be, Szoboszlai
Sándor pedig, mint a Regio-
nális Operatív Programok
(ROP) irányító hatóságának
fôosztályvezetô-helyettese, a
régiót érintô pályázati eredmé-

nyeket ismertette. A pályázati
rendszer változásaival kap-
csolatban dr. Nagy Szilvia Ani-
kó fôosztályvezetô-helyettes
elôadásából tájékozódhattak
az érdeklôdôk, aki elmondta,
hogy a projekt adatlapja har-
mincoldalasról nyolc-tíz olda-
lasra csökkent, ahogy a köte-
lezôen beadandó nyilatkoza-
tok száma is kevesebb lett. A
pályázatokat elektronikusan
(CD-n vagy DVD-n) kell majd
benyújtani, megszûnik a két-
fordulós rendszer, miközben
hatvan napról negyvenöt nap-
ra szûkült a kifizetési határidô.
Az országjárás együttmûkö-
dô partnerei a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara és a
Vállalkozók Országos Szövet-
sége.

Kárász-Kiss Péter

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

ÚSZT-roadshow

A Leier Hungária Kft. idei, két-
pilléres szakmai képzéssoro-
zatának elsô állomása Békés-
csaba volt. A Garzon Szálló
adott otthont a közelmúltban
annak a szakmai roadshow-
nak, amelyen építészek, mér-
nökök, valamint a tervrajzokból
valódi létesítményeket megva-
lósító kivitelezôk vettek részt.

A „Rendszert kínálunk” el-
nevezésû szakmai napokat
immár harmadízben hirdette
meg a cég, s az idén húsz vá-
rosba várják az érdeklôdôket,
akik a legújabb technológiá-
kat, fejlesztéseket, terméke-
ket ismerhetik meg. A Magyar
Építész Kamara és a Magyar
Mérnök Kamara által regiszt-
rált szakmai, kreditpontos
csabai rendezvényen Nagy
Márta, a Leier Hungária Kft.
kommunikációs vezetôje ér-
deklôdésünkre elmondta:
Magyarország legnagyobb
építôanyag-gyártójaként az a
céljuk, hogy minôségi építô-
anyagokból minôségi létesít-
mények jöjjenek létre. Ennek
állítják szolgálatába több évti-
zedes gyártói tapasztalatukat,

termékfejlesztéseiket és beru-
házásaikat. Kiemelt figyelmet
fordítanak a szakemberekkel
való interaktív együttmûkö-
désre, a naprakész szakmai
információk és az új technoló-
giai eljárások, fejlesztések
megismertetésére. Hagyo-
mányaikhoz hûen május 3-án
a jánossomorjai üzemben,
Közép-Kelet-Európa legna-
gyobb betonüzemében zár-
ják az idei elôadás-sorozatot.
Helyi kiemelt partnerük az
Ádám Tüzép. 

Vándor Andrea

„Rendszert” kínál a Leier

A békéscsabai szennyvízbe-
ruházás során zajló csatorna-
építések az egész várost érin-
tik: az egyszerre több helyszí-
nen, párhuzamosan folyó
munkálatok az érintett utak és
utcák burkolatának felbontá-
sával járnak. Az úthelyreállítá-
sok során a projekt irányítói a
kivitelezôvel együttmûködve
arra törekednek, hogy a köz-
lekedôk a jó minôségben
helyreállított utakat mielôbb
újra birtokba vehessék a csa-
tornázást követôen.

A „Békéscsaba szennyvíz-
tisztításának és csatornázásá-
nak fejlesztése” projekt kere-
tében az úthelyreállítások az
elôzetesen kialakított menet-
rend szerint zajlanak. 

A helyreállítási munka so-
rán a legfontosabb szempont
a közlekedés rendjének mi-
elôbbi helyreállítása úgy, hogy
a csatornaépítést követôen
szükséges ellenôrzésekre –

így a víztartási és kamerás
próbákra – is sor kerülhessen.

Ennek megfelelôen azok-
ban az utcákban, ahol a tava-
lyi év folyamán új csatorna
épült és ideiglenes helyreállí-
tásra került sor, idén a lehetô
legkorábban, a kivitelezési
munkák kora tavaszi újraindu-
lásakor megtörténik a burko-
lat végleges helyreállítása.
Természetesen azokban az
utcákban, ahol tavaly még
nem fejezôdött be a csatorna-
építés és tavasszal további ki-
vitelezési munkálatok várha-
tóak, az útburkolat helyreállí-
tása is csak a csatornaépítés
befejeztével kezdôdhet meg.

2011 tavaszától kezdôdôen
a csôfektetési munkálatok el-
végzése után – az ideiglenes
helyreállítás helyett – azonnal
sor kerül az útburkolat végle-
ges helyreállítására, egészen
a burkolat korábbi szintjéig.
Ez azt jelenti, hogy a kivitele-
zés befejezését követôen a
korábbi burkolattal azonos
minôségû útburkolaton közle-
kedhetnek az érintett lakosok.
Miután a csatorna megfelelô

mûködéséhez szükséges el-
lenôrzések is megtörténnek,
sor kerül a burkolat legfelsô,
úgynevezett kopórétegének
felvitelére. Ez az utolsó fázis
már nem jár jelentôs kivitele-
zési munkával, így csak rövid
ideig akadályozza a forgal-
mat. Az úthelyreállítások így
kialakított menetrendje bizto-
sítja, hogy a csabaiak miha-
marabb használhassák a kivi-
telezési munkákkal érintett út-
szakaszokat. 

A kivitelezô Sade Kft.
tájékoztatása

Az idei ôszi és téli, az átla-
gosnál csapadékosabb idôjá-
rás miatt az útburkolatok ide-

iglenes helyreállítása során az
ilyenkor megszokottnál több
úthiba keletkezett.

Az esetlegesen felmerülô
problémákat társaságunk
igyekszik mihamarabb a la-
kosságot is megnyugtató mó-
don megoldani. Kérjük, hogy
az építési munkákkal össze-
függô észrevételeik, bejelen-
téseik esetén értesítsék kollé-
gánkat hétköznapokon 8-tól
16 óráig a 66/321-434 telefon-
számon, hogy munkaterülete-
inken haladéktalanul megte-
hessük a szükséges intézke-
déseket.

Megértésüket és segítsé-
güket elôre is köszönjük.

Gyorsan állítják helyre az utakat

Február 12-én tartotta szalagavató bálját a Békéscsabai
Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szak-
középiskola 161 végzôs diákja

A Lisztérzékenyek BMK Egyesülete szeretettel várja
a személyi jövedelemadó egy százalékának

felajánlását az alábbi adószámra: 18385144-1-04.

Csak a TIT-nél!
60 ÓRÁS AKKREDITÁLT KEZDô, KÖZÉPHALADÓ, HALADÓ,

NyELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTô NyELVTANFOLyAMOKAT,
VALAMINT TELC-TÍPUSÚ NyELVVIZSGÁKAT SZERVEZÜNK

ANGOL ÉS NÉMET NyELVBôL.
Jelentkezési határidô: 2011. március 12.

E-mail: postmaster@titbcs.hu,
honlap: www.titbcs.hu, tel.: 66/323-413.

Miután a fejlesztésének kivite-
lezési munkálatai lezárultak,
javában zajlanak az eszköz-
beszerzések a Réthy Pál Kór-
ház-Rendelôintézet sürgôssé-
gi betegellátó osztályán. 

Az Európai Unió támoga-
tásával megvalósuló, közel
513 millió forint összköltségû
fejlesztési munkálatok tavaly
november 10-én kezdôdtek.
Az új csempeburkolatot és új
ajtókat kapott mûtôk január
közepétôl újra üzemelnek.
Folyamatban van a kórház
Gyulai úti oldalán kialakított
parkolók forgalomba helyezé-
si eljárása. A helikopter-le-
szálló felôli bejáratot és az új
épület akadálymentesített fô-
bejáratát a használatbavételi
engedély birtokában lehet
megnyitni. Az engedélyezési
eljárás lezárultáig a betegek
és minden látogató szíves tü-
relmét kérjük. 

Az informatikai fejlesztések
túlnyomó része megvalósult,
jelenleg az eszközbeszerzés
közbeszerzési eljárásához
kapcsolódó vállalkozói szerzô-
dés megkötése van folyamat-
ban. Többek között digitális
röntgenkészüléket, betegôrzô
monitorrendszert, sürgôsségi
ultrahangkészüléket, mûtôasz-
talt és mûtôlámpákat, video-
gasztroszkópot, defibrillátort,
speciális ágyakat, kocsikat és
asztalokat szerzünk be.

A felújításnak köszönhetôen
összesen 175 000 ember élet-
esélyei javulnak.

A munkálatokkal kapcsola-
tos aktuális információk megta-
lálhatók a sürgôsségi betegel-
látó fejlesztésének honlapján
(www.so2korhaz.hu). 

A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az  Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

Eszközbeszerzés a sürgôsségi betegellátónál

Szélvédô-, autóüveg-
szerelés, -biztosítás,

üvegkárok ügyintézése.
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Nos, ezekben az esetekben van
egy íratlan szabály, mely szerint a
fontosabb viták mindegyikénél az
adott frakció vezérszónoka után
megszólaló képviselô a soros el-
nökséget adó ország képviselô-
je. A soros elnökségünk idôszaka
egy különleges helyzet, amely-
hez két nagyon fontos tényezô is
társul: egyrészt mindenki számá-
ra teljesen világos, hogy az elôt-
tünk álló fél esztendô nem egy
szokványos idôszaka az uniónak,
hiszen, ahogy azt Orbán Viktor is
gyakran kifejtette, különös jelen-
tôségû feladatokat kell megolda-
nia a magyar elnökségnek. Más-
részt az elnökségünk kezdetére
esett a magyar médiatörvénnyel
kapcsolatos, meglehetôsen érze-
lemgazdag vita is, amelynek szá-
mos eleme igen távol esett az ért-
hetô és szükséges kritikai hang-
vételtôl, s nemegyszer Magyaror-
szág, a magyar emberek elleni
méltatlan támadássá fajult. Úgy
érzem, ez a két tényezô külön
fûszerezte ezt az elmúlt egy hó-
napot.

– Talán a „fûszeres” hangulat
miatt, de kevesebbet hallani ar-
ról, hogy folyamatban van az
unió következô költségvetési cik-
lusának elvi kidolgozása is, lega-
lábbis erre utal az a dokumen-
tum, amelyet február 1-jén egy-
hangúan fogadott el az Európai
Parlament illetékes bizottsága.
Eszerint a strukturális alapok ösz-
szehangolásával lehetne elôsegí-
teni a munkahelyteremtést és
ezen keresztül az unió kohéziós,
vagyis felzárkóztatási tevékeny-
ségének erôsödését. Mit jelent ez
pontosan?

– Maga a kohéziós politika
nem más, mint az uniós tagor-
szágok közötti, valamint az egyes
országokon belüli területi, gazda-
sági és szociális különbözôségek
kiegyenlítésének folyamata a ke-
vésbé fejlett régiók felzárkóztatá-
sával. Ez egy olyan folyamat,
amely minden tagországnak,
vagyis a felzárkóztatásban komo-
lyabb anyagi terheket vállaló, fej-
lettebb államoknak is érdekében
áll. Miért? Mert a különbségek to-
vábbi növekedése olyan gazda-
sági terheket jelenthet a fejlettebb
térségek számára is, amelyeket
egyszerûen nem bírnak el. Ilyen
például a migráció, vagyis az
odaáramlás. Sokak által ismert
klasszikus példa a török vendég-
munkások problémája Németor-
szágban. Egy másik fontos indok
az a gazdaságpolitikai ökölsza-
bály, amely szerint a még elmara-
dott térségek felzárkóztatása len-
dületet ad a fejlettebb régióknak
is. Az a dokumentum, amelyrôl
nemrégiben tárgyalt az Európai
Parlament foglalkoztatási és szo-
ciális bizottsága, lényegében a
kohéziós célok érvényesítésében
érintett uniós alapok, a regionális
fejlesztési alap, a kohéziós alap,
az európai szociális alap mûkö-
désének összehangolásáról szól.
Az elfogadott határozatban meg-
fogalmazódik a párhuzamossá-
gok kiszûrésének igénye csak-
úgy, mint a pályázati bürokrácia
csökkentése, aminek eredmé-
nyeként gyorsabban juthatnak
források a végfelhasználókhoz. A
dokumentum meghatározza azo-
kat az alapcélokat is, amelyeknek
alá kell rendelni a strukturális ala-
pokat, ezek között elsô helyen

szerepel a munkahelyteremtés,
ami számunkra komoly ered-
mény. A 2013 után kezdôdô
újabb hétéves uniós költségveté-
si idôszakban ezen döntés és
más hasonló döntések alapján
arra számíthatunk, hogy az uniós
fejlesztési források nagymérték-
ben fognak munkahelyteremtô
beruházásokat támogatni, ami
komoly esélyt jelent hazánk szá-
mára ahhoz, hogy újra jelentôs
forrásokhoz jussunk.

– Visszatérve a jelenlegi uniós
költségvetési idôszakra: a mun-
kahelyteremtés elsôdleges cél-
ként szerepel az Új Széchenyi
Terv gazdaságfejlesztési cél-
kitûzései között is. A napokban
Békéscsaba is a tervet bemutató
szakmai roadshow egyik állomá-
sa volt, ahol igen szép számú ér-
deklôdô hallgatta a beszámoló-
kat, a szükséges lelkesedés tehát
megvan. Kíváncsi lennék, hogy
ön szerint milyen lehetôségeket
kínálnak a dél-alföldi régió szá-
mára az ÚSZT-ben megfogalma-
zott fejlesztési irányvonalak?

– Nagyon fontos és külön
öröm számomra az Új Széchenyi
Tervben megfogalmazott fejlesz-
tési célok regionális differenciált-
sága. Vannak olyan pályázatok,
amelyek az ország mind a hét ré-
giójában ugyanolyanok, de, szin-
tén minden régióban, vannak
olyan pályázati célkitûzések is,
amelyek az adott térségben meg-
lévô helyi problémák megoldását
vagy az egyedi lehetôségek kiak-
názását segítô célok. A dél-alföl-
di régióban ilyenek a speciális tu-
risztikai fejlesztéseket elôsegítô
tenderek, amelyekbôl viszonylag
keveset találunk például a közép-
magyarországi területeken, de
említhetném az infrastrukturális,
közlekedésfejlesztési beruházá-
sokat támogató pályázatokat is,
amelyekre konkrétan Békés me-
gyének óriási szüksége van.
Emellett az ÚSZT egyik szintén
fontos sajátossága a kis- és kö-
zépvállalkozások munkahelyte-
remtô és termelô tevékenységé-
nek széles körû támogatása, ami
alapvetô fordulatot jelent az elô-
zô hat év gyakorlatához képest.
Az elmúlt idôszakban nevetsé-
ges arányt ért el a kkv-szektor
gazdasági lehetôségeit bôvítô,
ezáltal a foglalkoztatást elôsegí-
tô pályázatok megjelenése. A
még meglévô több mint kétezer-
milliárd forint döntô része az Új
Széchenyi Tervben ezeket a cé-
lokat szolgálja, ami minden régió
kis- és középvállalkozói számára
kivételes lehetôségeket nyújthat.
Ehhez társul az az egyszerûsített
pályázati rendszer, ami átlátha-
tóbbá, sokkal egyszerûbbé teszi
a lebonyolítást, s aminek kö-
szönhetôen nem kell tovább hiz-
lalnunk azt a pályázatíró iparágat
sem, amelyet tudatosan hizlalt az
elmúlt hat év szocialista kor-
mányzása, mély meggyôzôdé-
sem, hogy a pályázatot kiírók és
a pályázatíró-lobbi közötti össze-
játszás jegyében. Az Új Széche-
nyi Terv tehát jellegében és cél-
jaiban is egy sokkal kidolgozot-
tabb, de mégis rugalmasságra,
egyszerûségre törekvô gazda-
ságfejlesztési program, amely-
nek fô célja a meglévô munkahe-
lyek megôrzése mellett minél
több új munkahely létrehozása
itt, a dél-alföldi régióban is.

Kárász-Kiss Péter

A munka a legfontosabb
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL* Öt kis kutyakölyköt dobtak ki

a város határában még 2009
szeptemberében, lassan
másfél éve. Hárman már gaz-
dira találtak, de Marcsa és Mir-
csa a mai napig is a menhe-
lyen tengeti napjait. Mindket-
ten oltva, ivartalanítva várják,
hogy végre otthonra, szeretô
gazdira találjanak.

Évente 600 –700 kutya ke-
rül a menhelyre. Ahhoz, hogy
valamennyien megkapják a
megfelelô gondoskodást,
szükségük van az Ön segítsé-
gére! De ez Önnek sem idô-

be, sem pénzbe nem kerül!
Csak az adója 1 százalékát
kérik!

Csabai Állatvédôk
Közhasznú Egyesülete

Adószám: 18383128-1-04
Köszönjük!

Menhely: Békéscsaba,
Kétegyházi út 30.

Tel.: 06-30/322-2776,
honlap:

www.csabaiallatvedok.hu,
e-mail:

csabaiallatvedok@freemail.hu 

A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
(Békéscsaba, Szabadság tér 9., telefon: 66/523-849)

olcsóbb albérletet keres
hajléktalan személyek számára, melynek fenntartásához
a TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0013 azonosító számú

FEDÉL MÁS-KÉP(P)P „Hajléktalan emberek
társadalmi és munkaerô-piaci integrációját segítô

komplex lakhatási és képzési programok”címû
pályázati program keretében anyagi támogatást

tud nyújtani.  
Olyan tulajdonosok jelentkezését várjuk,

akik számlaképesek!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. 

GAZDIKERESÔ

Addig, amíg az Északi- és a
Déli-sarkon nagy kiterjedésû,
összefüggô jégtakaró találha-
tó, a Földdel, annak történe-
tével, klímájával és változásai-
val foglalkozó tudósok szerint
jégkorszakról kell beszél-
nünk. Vagyis mi magunk is
egy jégkorszakban, igaz an-
nak felmelegedô idôszaká-
ban élünk. 

Többek között ez is kide-
rült abból az igazán nagy si-
kerrel zajlott kiállításból,
amely 2011. január 8-a és feb-
ruár 6-a között volt látható a
Körösök Völgye Látogatóköz-
pontban. A Magyar Termé-
szettudományi Múzeum ván-
dorkiállítása minden korosz-
tály számára tartogatott vala-

mi érdekeset. Az óvodásokat
és kisiskolásokat az egykoron
és ma élô állatok élethû re-
konstrukciói bûvölték el, hi-
szen volt itt pézsmatulok, rén-
szarvas, óriáshiéna és az ab-
szolút kedvencek: a kisma-
mut és a kardfogú tigris. A na-
gyobbak számára hasznos és
új ismereteket nyújtottak a
szakemberek által összeállí-
tott információs tablók, érintô-
képernyôs portálok és a mo-
zikuckóban megtekinthetô ti-
zenöt perces kisfilm arról, mi-
lyen hatással is volt az embe-
riség történelmére a felmele-
gedô és lehûlô idôszakok vál-
takozása.

A vendégkönyv tanúsága
szerint aki eljött, az jónak,

hasznosnak és érdekesnek
ítélte a kiállítást. És sokan jöt-
tek: szám szerint majdnem
4100 fô volt, aki idôt szakított
egy kis „jeges” mûvelôdésre.
Érdekes az is, hogy a szép-
számú békéscsabai, gyulai és
békési látogató mellett érkez-
tek a kiállításra többek között
Orosházáról, Dévaványáról,
Mezôhegyesrôl, sôt Szeged-
rôl is.

A kismamut és társai azóta
már Budapesten vannak, áp-
rilistól már a Természettudo-
mányi Múzeum állandó kiállí-
tásának részévé válnak.

A „Jégkorszak”-nak vége –
jöhet a tavasz!

Czank Dóra, Körösök
Völgye Látogatóközpont

A „Jégkorszak” vége
Gombos Ildikó mûvészta-

nár festményeibôl nyílt kiál-
lítás a Békéscsabai Kulturá-
lis Központ Lencsési Közös-
ségi Házában február 11-
én. A megnyitón a vendége-
ket Takács Péter, a közös-
ségi ház vezetôje köszön-
tötte, majd a Bartók Béla
Mûvészeti Szakközépiskola
növendékeinek muzsikája
után Seregi Zoltán színházi
rendezô nyitotta meg a kü-
lönleges tárlatot. Az alkotá-
sok március 4-éig, hétköz-
napokon 8-tól 18 óráig te-
kinthetôk meg.

Gombos Ildikó
festményei 

WWW.TOTHPRODUKCIO.HU

Öltözôszekrényeket kér az Egyensúly
Az Egyensúly AE Egyesület (Kolozsvári utca 62.) adományként keres le-
selejtezett, használt, zárható öltözôszekrényeket hajléktalan kliensei ré-
szére, a személyes holmik ôrzésére, tárolására. A felajánlásokat a 66/631-
710-es telefonszámon vagy a szocialiskikoto@vipmail.hu e-mail címen
várják. 

Jelen pályázati felhívásra kizárólag
azon személyek nyújthatnak be pá-
lyázatot, akik jelenleg is önkor-
mányzati tulajdonú szociális bérla-
kás bérlôi és nincs lakbér- és közü-
zemidíj-tartozásuk. 

Pályázható bérlakások:
– Békéscsaba, Baross u. 6. (há-
romszobás, komfortos, 78 m2 alap-
területû, gázfûtés, a bérleti díj ösz-
szege: bruttó 23 946 Ft/hó);
– Békéscsaba, Szarvasi út 7. (egy-
szobás, félkomfortos, 31 m2 alapte-
rületû, gázfûtés, a bérleti díj össze-
ge: bruttó 5115 Ft/hó);
– Békéscsaba, Tavasz u. 69. 1-es
lakás (egyszobás, félkomfortos, 42
m2 alapterületû, gázfûtés, a bérle-
ti díj összege: bruttó 6930 Ft/hó);
– Békéscsaba, Derkovits sor 8. III.
19. (egyszobás, komfortos, 35 m2

alapterületû, gázfûtés, a bérleti díj
összege: bruttó 17 150 Ft/hó);
– Békéscsaba, Franklin u. 233. (egy
és fél szobás, komfortos, 56 m2

alapterületû, gázfûtés, a bérleti díj
összege: bruttó 12 488 Ft/hó);
– Békéscsaba, Franklin u. 269. (egy
és fél szobás, komfortos, 57 m2

alapterületû, gázfûtés, a bérleti díj
összege: bruttó 12 711 Ft/hó); 
– Békéscsaba, Kazinczy u. 3. C. IV.
17. (egy és fél szobás, komfortos,
42 m2 alapterületû, gázfûtés, a bér-
leti díj összege: bruttó 12 894
Ft/hó);
– Békéscsaba, Gorkij u. 55. 1-es la-
kás (egyszobás, félkomfortos, 37
m2 alapterületû, vegyes tüzelés, a
bérleti díj összege: bruttó 6105
Ft/hó).

Pályázati feltételek
Az pályázhat, aki:
– Békéscsaba Megyei Jogú Város

közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkezik.
– Önkormányzati tulajdonú, szociá-
lis rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati tulajdonú bérlaká-
sát kisebb vagy nagyobb, komfor-
tosabb vagy alacsonyabb komfort-
fokozatú önkormányzati bérlakásra
szeretné elcserélni.
– Lakbér- és közüzemidíj-tartozása
nincs.
– Vállalja, hogy a pályázati felhívás-
ban megjelölt bérlakás bérleti jogá-
nak elnyerése esetén a jelenlegi
bérlakását rendeltetésszerû hasz-
nálatra alkalmas állapotban adja át
a bérbeadó megbízottjának (Bé-
késcsaba Vagyonkezelô Zrt., Bé-
késcsaba, Irányi u. 4–6.).
– A pályázó személynek vagy há-
zastársának, illetve a vele jog-
szerûen együtt költözô közeli hoz-
zátartozójának tulajdonában, ha-
szonélvezetében nem lehet beköl-
tözhetô lakás vagy családi ház, for-
galomképes építési telek, hétvégi
ház vagy üdülôtelek, egyéb, jelen-
tôs értékû vagy nagyságú ingatlan.

Nem pályázhat a bérleti jog el-
nyerésére az a személy, aki, bár az
egyéb feltételeknek megfelel, de ô
vagy a vele jogszerûen együtt köl-
tözô közeli hozzátartozója rendel-
kezik olyan vagyontárggyal, érték-
papírral, amely, vagy amelyek
együttes értéke a pályázat benyúj-
tásakor meghaladja a lakásrende-
letben meghatározott összeget, to-
vábbá nem rendelkezik békéscsa-
bai lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel.

A fenti feltételek megléte esetén
is csak akkor érvényes a pályázat,
ha a pályázó és a vele jogszerûen

együtt költözôk együttes jövedel-
mébôl számított egy fôre jutó nettó
jövedelem a pályázat benyújtásá-
nak idôpontjában nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (28 500 Ft) 

a) egyedülálló személy esetén
300%-át (85 500 Ft);
b)gyermekét egyedül nevelô sze-
mély esetén 280%-át (79 800 Ft);
c) 2–4 fôs család esetén 250%-
át (71 250 Ft);
d) 5 vagy többfôs család esetén
200%-át (57 000 Ft);
ugyanakkor az egy fôre jutó havi
nettó jövedelem a pályázat be-
nyújtásának idôpontjában nem ke-
vesebb az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének
e) komfort nélküli lakás esetén
60%-ánál (17 100 Ft);
f) félkomfortos lakás esetén
80%-ánál (22 800 Ft);
g)komfortos és összkomfortos la-
kás esetén 100%-ánál (28 500 Ft).

A pályázatot formanyomtatványon
kell benyújtani.

A bérlô kiválasztásáról Békés-
csaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásügyi Bi-
zottsága a közgyûlés által elfoga-
dott és a rendelet 4. számú mellék-
letét képezô szociális rászorultsá-
got meghatározó szempontrend-
szer alapján dönt.

A pályázó a pályázati eredmény
írásbeli közlésétôl számított 30 na-
pon belül köteles beköltözni a bér-
lakásba. Ezen idôpont elmulasztá-
sa esetén elveszíti a pályázat során
elnyert bérleti jogot, és a szociális
rászorultság alapján bérbe adható
lakás bérleti jogának megszerzésé-
re az ôt követô, legtöbb pontszá-

mot elért pályázó jogosult. A szer-
zôdést az önkormányzat nevében
az egészségügyi, szociális és la-
kásügyi bizottság elnöke köti meg.

A pályázóval megkötött lakás-
bérleti szerzôdés legfeljebb 3, be-
vándorlási, letelepedési engedély-
lyel rendelkezô pályázó esetén leg-
feljebb 5 évre megállapított határo-
zott idôre szólhat, amelyet további
meghatározott idôre meghosszab-
bíthat az egészségügyi, szociális és
lakásügyi bizottság, ha a bérlô/bér-
lôtársak (a vele/velük együtt élô
családtagok jövedelmi, vagyoni
helyzete alapján) igazolja/igazolják
a szociális rászorultság fennállását.

A szerzôdés meghosszabbítá-
sánál figyelembe kell venni azt a
tényt, hogy a bérlô a beköltözéstôl
számított 10 évig lakhat a bérlakás-
ban. A bérlakásra kötött bérleti
szerzôdés 10 év után nem hosz-
szabbítható meg.

Formanyomtatvány igénylésének,
és a pályázat benyújtásának helye:

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociál-
politikai Osztálya
Békéscsaba, Szabadság tér 11–
17., II. emelet 11-es iroda
Telefonszám: 66/452-252/4019-
es mellék

A formanyomtatvány a www.be-
kescsaba.hu internetes oldalról is
letölthetô.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2011. március 21.

17.00 óra

A pályázatok elbírálásának
várható idôpontja:
2010. április hónap

Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Városban
szociális bérlakásban lakók részére
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A Kilimandzsáró lábánál, va-
lahol Kenya két legnagyobb
városa, Nairobi és Mombasa
között, egy eldugott kis he-
lyen van a burai árvaház, ahol
játszani és mindenekelôtt
szeretni tanította a gyerekeket
a békéscsabai Mosonyi Er-
zsébet gyógypedagógus, já-
ték- és mûvészetterapeuta. A
szôke, kék szemû önkéntes
többször járt Kenyában, gon-
dolatairól és érzéseirôl naplót
vezetett, amelynek alapján
most könyvet ír, hogy segít-
sen a többi önkéntesnek és
az afrikai árváknak. 

– Hogy kerültél Kenyába?
– 2006 nyarán, a Mûvésze-

tek völgye keretében Kapol-
cson tartottam kézmûves-fog-
lalkozást, ott találkoztam az
afrikai gyermekeket segítô
Taita Alapítvány (www.taita.info)
elnökével, Borbély Emesével.
Megkérdezte, lenne-e ked-
vem Kenyába menni, és játé-
kosan tanítani egy kinti árva-
házban. Láttam képeket, be-
szélgettem azokkal, akik már
jártak Burában, és szinte gon-
dolkodás nélkül igent mond-
tam. Ezután tájékoztattak a
részletekrôl, részt vettem fel-
készítésen, és pluszt adott az
is, hogy az alapítványon ke-
resztül dolgozhattunk pilisi ár-
vákkal, és segíthettünk Böjte
Csaba testvérnek. Hamar
nyilvánvalóvá vált, hogy Ke-
nyában a mi mércénkkel mér-
ve elképzelhetetlen nagy nyo-
morban élnek a gyerekek, de
a lelkesedésem megmaradt.
Megkaptam a szükséges oltá-
sokat, és 2007 tavaszán elin-
dultam Afrikába.

–  Mi fogadott Burában?
– Voiban, egy falucska mé-

retû kisvárosban várt rám az
az apáca, aki az árvaházat ve-
zeti. Onnan mentünk Burába,
ahol mindössze öt, sárból ké-
szült ház állt. Márciusban ér-
keztem, de iszonyatos forró-
ság fogadott. A lemeztetôs ár-
vaházban három szoba, egy
konyha és egy étkezôszerû
helyiség volt, ahol asztalok hí-
ján a földön ettek a gyerekek.
A harminckilenc gyereket ak-
kor hárman gondoztuk, ne-
veltük: az apáca, egy helyi

asszony és önkéntesként én.
Rá kellett jönnöm, hogy az itt-
hon fontos ismeretek ott sem-
mit sem érnek, meg kellett ta-
nulnom végtelenül egyszerû-
en, már-már nomád módon
élni és dolgozni.

– Mivel teltek ott a napok?
Mi volt nehéz, és mi adott örö-
met?

– Öt óra körül keltünk, álta-
lában vízben fôtt dara volt a
reggeli, amibe jobb napokon
kevés cukor is került. A babá-
kat tisztába tettük, rongyokba
pelenkáztuk, a nagyobbak
segítettek a kisebbeknek, az-
tán reggeli után jött a takarí-
tás és a munka nekik is. Min-
den gyereknek volt egy szo-
bányi földje, a nagyobbak ott
dolgoztak, a kisebbekkel egy
felnôtt a házban maradt. Az
ebéd rendszerint rizs, bab
vagy kukoricadara volt, amit
néha tejjel, tojással, répával
tudtunk gazdagítani. A fela-
datom eredetileg az lett vol-
na, hogy tanítsak, itthon el is
terveztem, mit csinálunk, de
teljesen másra volt szükség.
Például megtanítottam ôket,
hogyan kell szappannal kezet
mosni vagy hogy mi az a lab-
da. Volt, hogy járni tanítottam
egy kicsit, mert ha csak fek-
szik, akkor belepik a legyek.
Megtanulták azt is, hogyan
lehet egymással játszani
vagy hogyan lehet kimutatni
a szeretetüket, miközben ôk
azt tanították meg nekem,
hogy mi az, ami valóban fon-
tos az életben…

– Azóta háromszor jártál
Burában, és könyv készül a
tapasztalataidról. 

– 2011 az önkéntesség
éve. Idén, egy pályázatnak
köszönhetôen, a naplóm
alapján könyvet írok arról,
milyen volt önkéntesnek len-
ni, és hogy milyen érzéseket
éltem meg közben. A köny-
vet júniusban adják ki ma-
gyarul, aztán angolul is meg-
jelenik, az ebbôl származó
minden bevétel az árvaház
további mûködését szolgálja
majd. Év vége elôtt pedig
megint megyek Burába, a
gyerekekhez.

Mikóczy Erika

Csabai önkéntes Kenyában

A pályázat célja:
a Békéscsabán mûködô gyer-

mek- és ifjúsági közösségek te-
vékenységének segítése azok
erôsítése érdekében, a fiatalok
kezdeményezésére és/vagy aktív
szerepvállalásával megvalósuló,
egyszeri vagy folyamatos prog-
ramok, események, rendezvé-
nyek támogatása, amelyek lehe-
tôséget adnak a fiatalok kreativi-
tásának kifejezésére, illetve a fel-
merülô igények szerinti közössé-
gi programok megvalósítására.

Pályázati keretösszeg:
1 500 000 Ft

A pályázat megvalósulásának
határideje: 2011. március 1.–
2012. február 28.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2011. március 4.

A pályázatok elbírálásának
várható határideje: 2011. már-
cius 21.

Pályázati témakörök
„A” kategória 
Pályázók köre: a Békéscsa-

bán mûködô általános iskolai,
középiskolai és kollégiumi diák-
önkormányzatok.

Támogatható tevékenység: a
tanítási órán kívül esô szabadi-

dôs tevékenységekre (közösség-
fejlesztô programok, programso-
rozatok, képzések megvalósítá-
sa, diákrendezvények), iskolaúj-
ság, iskolarádió mûködésére.

Az elbírálásnál elônyben ré-
szesülnek a következô tevékeny-
ségek:

– olyan közösségfejlesztô
programok, amelyek a DÖK
kezdeményezésére és szer-
vezésével valósulnak meg ta-
nítási idôn kívül, tanítási szü-
netekben, hétvégéken, esti
vagy éjszakai programként;
– képzés, szervezetfejlesztés.

„B” kategória 
Pályázók köre: a Békéscsaba

Megyei Jogú Város területén
mûködô általános iskolák felsô
tagozatos diákjaiból és középis-
kolás fiatalokból álló gyermek- és
ifjúsági szervezetek, ifjúsági kor-
osztállyal foglalkozó önszervezô-
dô közösségek, civil szervezetek,
intézmények.

Támogatható tevékenység: a
gyermek- és ifjúsági korosztály
önmegvalósítását biztosító, a kö-
zösséghez tartozás élményét
erôsítô – tanítási idôn kívüli (hét-
végi, szabadidôs, szünidei stb.)
– gyermek- és ifjúsági progra-
mok, képzések, rendezvényso-
rozatok megvalósítása az általá-
nos iskolák felsô tagozatos diák-

jai és a középiskolás korosztály
számára.

Az elbírálásnál elônyben ré-
szesülnek a következô szem-
pontok:

– a programok megvalósítá-
sában a fiatalok aktív szerepet
játszanak;
– a pályázat benyújtói öntevé-
keny, önszervezôdô ifjúsági
közösségek;
– rendszeresen (pl. havonta)
végzett tevékenységre pá-
lyáznak. 
A pályázathoz pályázati ûrla-
pot kell kitölteni, amely Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Okta-
tási, Közmûvelôdési és Sport
Osztályán (Békéscsaba,
Szent István tér 7.) is igényel-
hetô, illetve a www.bekescsa-
ba.hu honlap Hírek menü-
pontjának Pályázati hírek ol-
daláról letölthetô.

Pályázati feltételek:
– hiánytalanul kitöltött és a ki-
egészítô információkat tartal-
mazó pályázat;
– az elôzô év(ek)ben kapott
pályázati támogatással való
elszámolás;
– a pályázó szervezetek kate-
góriánként csak egy, az ösz-
szevont oktatási intézmények
tagintézményenként, a Bé-
késcsabai Kulturális Központ
telephelyenként egy-egy pá-
lyázatot nyújthatnak be;
– az iskolai és kollégiumi diák-
önkormányzatok kizárólag az
„A” kategóriában nyújthatnak
be egy-egy pályázatot;
– amennyiben a szervezet a
közmûvelôdési és az ifjúsági

pályázatra azonos program-
mal, céllal pályázik, csak az
egyik keretében részesülhet
támogatásban;
– a tanulmányi kirándulások
és iskolai szakkörök nem ré-
szesülnek támogatásban.

A pályázatok elbírálása az
alábbiak szerint történik:

1. A kiírásnak teljes mérték-
ben megfelelô pályázat,
évek óta magas színvonalon
végzett ifjúsági tevékenység:
50 000 Ft.
2. A kiírásnak csak részben
megfelelô pályázat, ugyanak-
kor hiánypótló ifjúsági tevé-
kenység: 30 000 Ft.
3. A pályázat nem felel meg a
kiírásnak és/vagy nem ifjúsági
tevékenység végzésére irá-
nyul: 0 Ft.

A pályázatokat az alábbi cím-
re kérjük beküldeni:

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közmûvelôdési és
Sport Osztály
5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7.

A pályázatokkal kapcsolatban
tájékoztatás kérhetô Hudák Re-
gina ifjúsági referenstôl telefo-
non, a 66/452-252/2513 mellé-
ken vagy a hudak@bekescsa-
ba.hu e-mail címen.  

Amennyiben a pályázó a tá-
mogatási szerzôdést a támoga-
tásról szóló értesítésben megje-
lölt határidôn belül nem köti meg,
úgy elveszíti támogatási jogo-
sultságát.

A pályázat célja: a békéscsa-
bai állampolgárok és mûvelôdô
közösségeik kulturális tevékeny-
ségének támogatása. 

A pályázók köre: alkotó-, elô-
adó-mûvészek / egyesületek, ala-
pítványok, szervezetek / rendez-
vényszervezôk / egyházak, gyü-
lekezetek / Békéscsabán mûkö-
dô közmûvelôdési, oktatási intéz-
mények.

Kategóriák
„A” kategória: az alábbi terüle-

teken végzett egyéni vagy cso-
portos mûvészeti tevékenység,
mûvészeti alkotások létrehozása
és/vagy bemutatása, a szüksé-
ges feltételek megteremtése.

1) Irodalom
2) Színházmûvészet
3) Zenemûvészet
4) Tánc- és mozgásmûvészet
5) Képzômûvészet
6) Fotó-, film- és videómûvé-
szet

„
B” kategória:  

1) Közmûvelôdési rendezvé-
nyek szervezése 
2) Közmûvelôdési, mûvészeti
táborok szervezése

A pályázati keretösszeg:
5 500 000 Ft

A pályázat benyújtási határideje:
2011. március 4.

Támogatási idôszak:
2011. március 1.

–2012. február 28.
A pályázatok elbírálásának

várható határideje:
2011. március 21.

A közmûvelôdési, ifjúsági, ok-
tatási és sportbizottság az „A” ka-
tegória 6 mûvészeti ágában a be-
érkezô pályázatok közül kiemelt
támogatásokat ítélhet meg.

A kiemelt támogatás összege:
100 000 Ft.

A kiemelt támogatások száma:
legfeljebb 17.

A kiemelt támogatás megítélé-
sének követelményei:

– formailag hibátlan, hiányta-
lan pályázati dokumentáció;
– kiemelkedô eredmények, ki-
emelkedô tevékenység az elô-
zô, 2010-es évben; 
– a 2011-ben tervezett mûvé-
szeti tevékenység megalapo-
zottsága, realitása;
– széles réteget megszólító,
széles réteget elérô tevékeny-
ség;
– a békéscsabai lakosságnak
szóló projektterv;
– a jelentôs hagyományokkal
bíró programok, kiemelkedô
múlttal rendelkezô alkotók;

– a már több éve mûködô kul-
turális közösségek, alkotó
mûvészek; 
– a nagyobb érdeklôdésre
számot tartó, mûvészeti és
közmûvelôdési igényeket ma-
gas színvonalon kiszolgáló
kezdeményezések;
– újszerû, elôremutató kezde-
ményezés;
– tevékenységével Békéscsa-
ba elismertségét növeli.

Kiemelt támogatásra jogosult
lehet az, aki a fenti kritériumok
legalább 50%-ának megfelel.

Az adott évben kiemelt támo-
gatást nyert pályázó a következô
2 évben ebbôl a támogatási for-
mából kizárásra kerül, de a ki-
sebb összegû támogatás elnye-
résére nyújthat be pályázatot. 

Egyéb információk
Egy pályázó egy pályázatot

nyújthat be, kivételt képez a Békés-
csabai Kulturális Központ.

A Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata 2011. évi költ-
ségvetésében soron, illetve a költ-
ségvetés kulturális elôirányzatán
támogatott szervezet nem nyújthat
be pályázatot. 

Amennyiben a szervezet
és/vagy magánszemély a közmû-
velôdési és az ifjúsági pályázatra
azonos programmal, céllal pályá-
zik, csak az egyik keretében része-
sülhet támogatásban.

Nem támogatható:
– egészségügyi, szociális célt
megvalósító program;
– nyereségorientált rendezvény; 
– a 2009-ben és 2010-ben nyert
támogatással el nem számolt
pályázó. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a
pályázathoz pályázati adatlapot
szükséges kitölteni! Az illetékes
szakbizottság a benyújtott pályá-
zatokat csak hibátlanul és hiány-
talanul kitöltött pályázati ûrlap és
egyéb kiegészítô információk
(program leírása, költségvetés-
tervezet) alapján tudja értékelni!

A pályázatokat az alábbi cím-
re kell beküldeni:

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal

5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7.

Oktatási, Közmûvelôdési és
Sport Osztály 

Közmûvelôdési Csoport
Patai Borbála
További információ kérhetô a

06/66-452-252/2512-es telefon-
számon, illetve a patai@bekes-
csaba.hu e-mail címen. Pályázati
ûrlapok a fenti címen is igényel-
hetôk, illetve letölthetôk a
www.bekescsaba.hu honlap Hí-
rek menüpontjának Pályázati hí-
rek oldaláról.

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlése Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbi-
zottsága pályázatot hirdet a 2011. évi ifjúsági feladatok el-
látására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és
Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2011. évi közmûvelô-
dési és mûvészeti céltámogatás elnyerésére.

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!

Civilek a pályán
A Civil Szervezetek Szövet-

sége február 9-ei taggyûlésé-
re sajnos nem tudott eljönni
Kovács Adrienn, a Közigazga-
tási és Igazságügyi Miniszté-
rium Wekerle Sándor Alapke-
zelô Civil Támogatási Fôosz-
tálya osztályvezetôje, így Kis-
né Zsigovics Erzsébet kollé-
giumi tag, a szövetség ügyve-

zetôje tájékoztatta a hallgató-
ságot a Nemzeti Civil Alap-
program (NCA) 2011. évi
mûködési pályázatairól, az el-
múlt idôszak tagfelvételeirôl
pedig a szövetség elnöke,
Gólya Pál szólt. Kisné a to-
vábbiakban a szövetség
2011. évi elsô negyedéves fel-
adatait, jelenleg futó pályáza-
taikat, képzéseiket, szakmai

programjaikat („Ismét dolgo-
zom”, Civil szervezetek fej-
lesztése Békés megyében),
valamint kiadványszerkesztô
és könyvkötô OKJ-s képzésü-
ket és a civil tréner képzés
megyei helyzetét mutatta be.
Szó volt még a február 26-ára
meghirdetett civil bál elôké-
születi munkáiról is.

Vándor Andrea

Ég-világ és Kalagor
A sepsiszentgyörgyi Ég-vi-
lág zenekar „A medve nem
játék” gyermekmûsorával
nemrégiben Békéscsabára
látogatott. Útjuk Jaminán ke-
resztül (volt Rózsa utcai álta-
lános iskola) a Szent László
Utcai Általános Iskolába ve-
zetett, majd az Andrássy Úti
Társaskörbe, ahol február

10-én este 20 órától lépett fel
az Ég-világ zenekar felnôt-
teknek szóló mûsorával.

Elôzô nap sem maradtak
program nélkül a zene- és
tánckedvelôk, hisz szerdán
a Kalagor (Sepsiszent-
györgy) koncertezett nagy
sikerû táncházzal egybeköt-
ve a Békési úton. A koncer-
ten és a táncházban Csibi

Szabolcs, Érsek Csaba,
Gáspár Csaba, Kelemen Ist-
ván muzsikált.

Február 4-én Pál István,
az utolsó magyarországi
pásztor dudás estje is nagy
siker volt a Békési úton, ahol
Pista bácsit tanítványai –
Dsupin Pál és Juhász Zoltán
– kísérték.

Vadi



8 Rendelet CSA BAI MÉR LEG

1. §
A Rendelet 2. § (1) bekezdésének g) pontja
helyébe a következô rendelkezés lép:
„g) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a ter-
hességi-gyermekágyi segély, a gyermek-
gondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rok-
kantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék,
az öregségi járadék, a munkaképtelenségi
járadék, az özvegyi járadék, a növelt ösz-
szegû öregségi, munkaképtelenségi és öz-
vegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve
az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a
házastársa jogán árvaellátásra jogosult fo-
gyatékkal élô, illetve tartósan beteg vagy
legalább két árvaellátásra jogosult gyermek
eltartásáról gondoskodó személy özvegyi
nyugdíját –, a baleseti táppénz, a balese-
ti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói bale-
seti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított
pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a
rendszeres szociális járadék, a bányászok
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsá-
gi járadék, a hadigondozottak és nemzeti
gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermek-
gondozási segély, a gyermeknevelési tá-
mogatás, az idôskorúak járadéka, a rendel-
kezésre állási támogatás, a bérpótló jutta-
tás, a rendszeres szociális segély, az ápolá-
si díj, a nemzeti helytállásért elnevezésû
pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján
külföldi szerv által folyósított egyéb azonos
típusú ellátás;”

2. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja
helyébe a következô rendelkezés lép:
„b) Aktív korúak ellátása
ba) rendszeres szociális segély
bb) bérpótló juttatás”

3. §
(1) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének e)
pontja helyébe a következô rendelkezés
lép:
„e) a Békés Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központ igazolását.” 
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének f)
pontja helyébe a következô rendelkezés
lép:
„f) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi-
vatal érvényes és hatályos szakhatósági ál-
lásfoglalását vagy szakvéleményét.”

4. §
A Rendelet 12. §-a helyébe a következô ren-
delkezés lép:

„12. §
Aktív korúak ellátása
(1) Az aktív korúak ellátására való jogosult-
ság feltételeit, az ellátás összegét az Szt.
33–37/C. §-ai állapítják meg. 
(2) Az a személy, akinek az aktív korúak el-
látására való jogosultságát megállapították
– az Szt. 37. §-ban foglaltak szerinti kivétel-
lel – bérpótló juttatásra jogosult. A bérpótló
juttatásra jogosult személy az állami foglal-
koztatási szervnél kéri az álláskeresôként
történô nyilvántartásba vételét, valamint kö-
teles az állami foglalkoztatási szervvel
együttmûködni.
(3) Az az aktív korúak ellátására jogosult
személy, aki az ellátásra való jogosultság
kezdô napján:
a) egészségkárosodott személynek minô-
sül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel –
feltéve, hogy a családban élô gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem
részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási

támogatásban, vagy gyermekgondozási
díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben
– és a gyermek ellátását napközbeni ellátást
biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.]
nem tudják biztosítani, rendszeres szociális
segélyre jogosult.
(4) A (3) bekezdésben meghatározottakon
kívül az aktív korúak ellátására jogosult sze-
mély az ellátásra való jogosultság idôtarta-
ma alatt rendszeres szociális segélyre jogo-
sult, ha:
a) legalább 30%-os mértékû egészségkáro-
sodást szenvedett, amit a Nemzeti Rehabi-
litációs és Szociális Hivatal az egészségká-
rosodás minôsítését tartalmazó érvényes és
hatályos szakhatósági állásfoglalással vagy
szakvéleménnyel igazol, vagy 
b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybe-
tegsége a közfoglalkoztatásban való rész-
vételét akadályozza vagy kizárja, és errôl
szakorvosi véleményt csatol, vagy 
c) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási
könyvvel igazolja, vagy 
d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyerme-
két egyedül neveli, vagy
e) amennyiben közfoglalkoztatásra irányu-
ló munkaviszonyt azért nem létesített, mert
a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12
hónapon belül legalább 2 alkalommal „nem
alkalmas” minôsítést kapott. 
(5) A (4) bekezdésben felsorolt jogosultak
esetében a Szt. 37. § - 37/B. §-ainak rendel-
kezéseit kell alkalmazni.
(6) Ha a (4) bekezdés szerinti feltételek már
nem állnak fenn, vagy az aktív korúak ellá-
tására jogosult személy az egészségi álla-
potának javulása miatt kéri a közfoglalkoz-
tatásban való részvételének biztosítását és
az állapotváltozást szakorvosi, foglalkozás-
egészségügyi vagy háziorvosi véleménnyel
igazolja, a feltétel megszûnését és ennek
igazolását követô hónap elsô napjától a Szt.
35. § (3) bekezdése szerinti együttmûködé-
si kötelezettséget kell elôírni. A feltétel
megszûnésének hónapjára – amennyiben
az aktív korúak ellátására való jogosultság
továbbra is fennáll – rendszeres szociális
segély jár.
(7) Az aktív korúak ellátására jogosult,
egészségkárosodottnak nem minôsülô sze-
mély (a továbbiakban: rendszeres szociális
segélyben részesülô személy) a rendszeres
szociális segély folyósításának feltételeként
együttmûködésre köteles a közgyûlés által
kijelölt szervvel.
(8) A közgyûlés által együttmûködésre kije-
lölt szerv: a Békéscsabai Kistérségi Életfa
Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiak-
ban: szolgáltató központ).
(9) A rendszeres szociális segélyben része-
sülô személy az együttmûködés keretében:
a) a szolgáltató központnál az aktív korúak
ellátására való jogosultságot megállapító
határozat jogerôre emelkedésétôl számított
15 napon belül nyilvántartásba veteti magát;
b) írásban megállapodik a szociális helyze-
téhez és mentális állapotához igazodó beil-
leszkedést segítô programról;
c) teljesíti a beilleszkedést segítô program-
ban foglaltakat, köteles a Szolgáltató Köz-
ponttal kapcsolatot tartani, az általuk elôírt
idôpontban megjelenni;
d) az Szt.-ben elôírt kötelezettségeinek ele-
get tesz.
(10) Amennyiben a rendszeres szociális se-
gélyben részesülô személy az együttmûkö-
dési kötelezettsége teljesítésében ténylege-
sen akadályozott, ennek okát köteles hala-
déktalanul, de legkésôbb 5 napon belül be-
jelenteni a Szolgáltató Központ felé. Az aka-

dályoztatás okát a bejelentéssel egyide-
jûleg, de legkésôbb 8 napon belül köteles
hitelt érdemlô módon igazolni.”

5. §
A Rendelet 12/A. § (3) és (4) bekezdése he-
lyébe a következô rendelkezés lép:
„(3) A szolgáltató központ kötelezettségei:
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátá-
sának megállapításáról szóló    határozat-
ban megállapított határidô betartását, és an-
nak megszegése esetén megvizsgálja a
mulasztás okát, továbbá a rendszeres szo-
ciális segélyre jogosult személyt a jogerôs
határozat alapján – a Szolgáltató Központ-
nál történô megjelenéskor – nyilvántartásba
veszi;
b) tájékoztatja a rendszeres szociális se-
gélyre jogosult személyt a beilleszkedést
segítô program elkészítésének menetérôl, a
programok típusairól, az együttmûködés el-
járási szabályairól;
c) a nyilvántartásba vételtôl számított hatvan
napon belül a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy bevonásával kidolgozza
az egyéni élethelyzethez igazodó beillesz-
kedést segítô programot, és arról a segély-
ben részesülô személlyel írásban megálla-
podást köt;
d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendsze-
res szociális segélyre jogosult személlyel és
legalább háromhavonta személyes találko-
zás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést
segítô programban foglaltak betartását;
e) legalább évente írásos értékelést készít a
beilleszkedést segítô program végrehajtá-
sáról, és amennyiben szükséges – a rend-
szeres szociális segélyre jogosult bevoná-
sával – módosítja a programot, illetve az
éves értékelés megküldésével tájékoztatja a
jegyzôt a beilleszkedést segítô program
végrehajtásáról;
f) jelzi a jegyzônek, ha a rendszeres szociá-
lis segélyre jogosult személy együttmûkö-
dési kötelezettségének nem tesz eleget;
g) a kapcsolattartásról a családsegítésre
meghatározott esetnaplót vezet.
(4) A jegyzô kötelezettségei:
a) a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy esetében (kivéve az egészségká-
rosodottak) az aktív korúak ellátására való
jogosultságot megállapító határozatot meg-
küldi a Szolgáltató Központnak;
b) tájékoztatja a Szolgáltató Központot 
– az aktív korúak ellátására való jogosultság
megszüntetésérôl,
– a rendszeres szociális segély jogosultsá-
gi feltételeinek megszûnésérôl és az Szt. 35.
§-ának (3) bekezdése szerinti együttmûkö-
dési kötelezettség elôírásáról.”

6. §
A Rendelet 12/B. §-a helyébe a következô
rendelkezés lép:

„12/B. §
Az együttmûködési kötelezettség megsze-
gésének minôsül, ha a rendszeres szociális
segélyben részesülô személy számára fel-
róható okból:
a) az aktív korúak ellátására való jogosult-
ságot megállapító határozatban meghatá-
rozott határidôn belül nem jelenik meg a
Szolgáltató Központnál;
b) a Szolgáltató Központ által elôírt idô-
pontban nem jelenik meg és távolmaradá-
sát nem igazolja;
c) a számára elôírt foglalkozáson, tanácsa-
dáson nem vesz részt;
d) a beilleszkedést segítô programban
meghatározottakat nem hajtja végre;
e) a rendszeres szociális segély természet-
ben történô folyósításához szükséges nyi-
latkozatban valótlan adatokat közöl.”

7. §
A Rendelet 17. §-a helyébe a következô ren-
delkezés lép:

„Ápolási díj
17. §

(1) Az ápolási díj annak a nagykorú hoz-
zátartozónak állapítható meg, aki a 18.
életévét betöltött tartósan beteg személy
ápolását, gondozását végzi és:
a) a családjában az egy fôre jutó havi jö-
vedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedülálló személy és gyermekét egye-
dül nevelô személy esetén annak 150%-
át;
b) életvitelszerûen egy ingatlanban él az
ápolásra szorulóval, vagy az állandó lakó-
helye, tartózkodási helye olyan távolság-
ra van, amelybôl feltételezhetô, hogy a
mindennapos ápolást, gondozást biztosí-
tani tudja;
c) a beteget ápoló hozzátartozó szemé-
lyesen gondoskodik a beteg ápolásáról.
(2) Az ápolási díj havi összege a (1) be-
kezdésében meghatározott esetben az
éves költségvetési törvényben meghatá-
rozott alapösszeg 80%-a.
(3) Az ápolási díjat határozott idôre, 1
évre, vagy határozatlan idôtartamra lehet
megállapítani. A határozatlan idôtartamra
megállapított ápolási díjra való jogosult-
ságot évente felül kell vizsgálni.
(4) Az (1) bekezdés alapján megállapított
ápolási díj esetében a felülvizsgálat során
a jogosult évente köteles jövedelemiga-
zolást benyújtani. Amennyiben ezen köte-
lezettségének nem tesz eleget, az ellátást
a következô hónap elsô napjától meg kell
szüntetni.
(5) Az Szt. 42. § (1) bekezdésében foglal-
takon túl nem jogosult a hozzátartozó az
ápolási díjra, ha:
a) a családban, vagy az ápolásra szoruló
személlyel közös háztartásban van más
hozzátartozó, aki az ápolási feladat ellátá-
sát biztosítani tudja; 
b) a családban van olyan ápolásra alkal-
mas személy, aki rendszeres pénzellátás-
ban részesül, vagy keresô tevékenységet
folytat és munkaideje – az otthon történô
munkavégzés kivételével – a napi 4 órát
nem haladja meg; 
c) az ápolás és gondozás házi segítség-
nyújtás keretében megoldható;
d) ha az ápolt tartását, gondozását tartási,
öröklési vagy életjáradéki szerzôdésben
vállalták.
(6) Az ápolást végzô személy ápolási díjra
való jogosultságát az Szt. 42. § (2) bekez-
désében foglaltakon túl meg kell szüntet-
ni, ha az ápolást végzô személy a kötele-
zettségét nem teljesíti. 
(7) Az ápolást végzô személy akkor nem
teljesíti ápolási kötelezettségét, ha önhi-
bájából nem gondoskodik:
a) az ápolt személy alapvetô gondozási,
ápolási szükségleteinek kielégítésérôl, kü-
lönösen a megfelelô étkeztetésérôl, a
gyógykezeléshez, gyógyszerhez való
hozzájutásról;
b) az ápolásra szoruló és lakókörnyezete
megfelelô higiénés körülményének bizto-
sításáról, különösen mosdatásáról, fürde-
tésérôl, a ruházat, az ágynemû és a lakás
tisztántartásáról, fûtésérôl.
(8) Az ápolást végzô személy ápolási kö-
telezettségének teljesítését Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának Szociálpolitikai Osztálya ellenôrzi.”

8. §
(1) Ez a rendelet 2011. február 1. napján
lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a rendelet 3. § (1) be-
kezdés g) és h) pontja, 16/B. §-a, 16/C. §-
a, 18. § (4) bekezdése és 19/A. §-a.

Vantara Gyula sk. polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális

ellátásokról szóló 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.)
kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II. 29.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
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– A rendszerváltozás óta –
mások mellett – több alkalom-
mal kezdeményezte az új al-
kotmány elkészítését ön is.
Miért nem sikerült eddig? 

– Elôször 2003 májusában
nyilatkoztam arról, hogy jó
lenne alkotmányozni. Orbán
Viktor akkori évértékelô be-
szédére hivatkoztam, aki szin-
tén az új alaptörvény mellett
foglalt állást. Sajnos, nem volt
meg a politikai többség ah-
hoz, hogy elkezdjünk egy
ilyen munkát. Késôbb, 2006-
ban is volt egy kezdeménye-
zésem, ami a politikai döntés-
hozók távolságtartása miatt
hiúsult meg. 

– Tisztában voltak vele a
baloldalon is, hogy az alkot-
mányunk egy Rákosi korabe-
li szovjet fordításon alapul? Ez
sem motiválta ôket a válto-
zásra? 

– Szerintem ezzel mindenki
tisztában volt. Inkább az hatá-
rozza meg, hogy egy kezde-
ményezés sikeres-e vagy sem,
hogy megvan-e a szükséges
többség, tudnak-e kooperálni
a különbözô politikai erôk.
Most van meg ez a feltétel. 

– Milyen változásokat látna
szívesen az új alaptörvény-
ben? 

– Az alkotmány több egy át-
lagos törvénynél. Nemcsak a

mának, a holnapnak alkotjuk,
hanem generációkon túlnyúl-
va teszünk egy közösségi ér-
téket az asztalra. Ennek fényé-
ben XXI. századi alkotmányt
kell készíteni. Úgy gondolom,

a kétkamarás parlament egy
konfliktusos demokráciából
egy konszenzusos demokrá-
cia irányába vinné az orszá-
got. Bele kell tennünk azt is,
hogy mit gondolunk a követ-
kezô generációkról, hogy él-
hetô országot adjunk át nekik.
Szükség volna a szociális jo-
gok alkotmányos kiszélesíté-
sére, a lakhatási jog államcél-
ként történô megfogalmazá-
sára, a vidék, a föld és az élô-
vizek védelmére is. Számtalan
kérdés van, amit meg kell vá-
laszolni az alkotmányban ah-
hoz, hogy az emberek ne
érezzék kiszolgáltatottnak ma-
gukat. 

– Mit szól ahhoz, hogy az
ellenzék, a szocialisták nem
akarnak aktívan együttmû-
ködni az alkotmányozásban?

– Nem a pártpolitikai hasz-
not kellene szem elôtt tartani.
Idônként távolabbra is kell tud-
ni tekinteni.        GOMBÁS BÁLINT

Orbán Viktor évértékelôjére hivatkozott már 2003-ban is

Szili Katalin: Az alkotmányozásnál félre kell
tenni a pártpolitikát

A Nemzeti Konzultációs Testület tagjává választották Szili
Katalint, a Szociális Unió elnökét. A  politikus maga is
többször kezdeményezte új alkotmány elkészítését, és
most aktívan részt vesz az alaptörvény társadalmi vitára
bocsátásában. Lapunknak elmondta, hogy nyolc évvel ez-
elôtt Orbán Viktor akkori évértékelô beszédére hivatkozott,
amikor az új alkotmány szükségességérôl beszélt.

Szili Katalin: Az alkotmányt
a holnapnak alkotjuk

– A múltban voltak példák
arra, hogy egy ország egyol-
dalúan bevezette egy másik
ország fizetôeszközét, ezek
azonban nagyon speciális
helyzetekben, jellemzôen
nem európai uniós tagálla-
moknál fordultak elô – mond-
ta el lapunknak Bod Péter
Ákos közgazdász. 

– Jugoszlávia szétesése
után Koszovóban német már-
kát, késôbb eurót kezdtek
használni. Hasonló jelenséget
láttunk több latin-amerikai or-
szág esetében, amelyek az
összeomlás elôl menekülve
átmenetileg vezették be az
amerikai dollárt, mint fizetô-
eszközt. 

Bod Péter Ákos szerint a
svájci frank hazai bevezetésé-
vel maximum elméleti gondo-
latkísérletként érdemes foglal-
kozni. 

– Nem lenne teljesen ab-
szurd az ötlet, ha erôs lenne a
gazdasági kapcsolatunk Svájc-
cal. Igaz, Magyarországon a
hitelek miatt szinte már azt le-
het mondani, hogy 400 ezer
háztartás áttért egy más or-
szág valutájában való gondol-
kodásra, de teljesen más ügy
lenne a hétköznapokban
használni a svájci fizetôesz-
közt. Eltérôek a jövedelmi vi-
szonyok, az árviszonyok, a két
ország gazdasági szervezete. 

A közgazdász szerint a
szomszédos országok felé
kellene tekintenünk, ha a pén-
zünk leváltásán gondolkoz-
nánk.

– Kézenfekvôbb megoldás
lehetne egy szomszédos or-
szág valutája, amellyel intenzí-
vebbek a gazdasági kapcso-
lataink: ilyen Ausztria, Szlové-
nia és Szlovákia is. Az õ fizetô-
eszközük viszont az euró.
Mindaddig, amíg Magyaror-
szág az Európai Unió tagja, az
euró az egyetlen lehetséges
alternatívája a forintnak. 

GB

Négyszázezer háztartás már áttért
Svájci frankot
a forint helyett?

Bod Péter Ákos közgazdász
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A szakember szerint magunkban sem hiszünk

Az új alkotmány erôsítheti
az identitásunkat

A vizsgálatok alapján el-
mondható, hogy a korábbi
évekhez képest jelentôsen nôtt
a hit abban, hogy beleszólha-
tunk a helyi döntésekbe. Az ál-
lampolgárok elbizonytalano-
dását, várakozását jelenti
ugyanakkor, hogy gyakoribbá
vált a „nem tudom” válasz. Az
egyházak pozitív megítélése a
legmarkánsabb, ez az intéz-
mény kapta a legtöbb „nagyon
bízom benne” választ. Péterfi
Ferenc, a Közösségfejlesztôk
Egyesületének elnöke el-
mondta, a felmérés üzenet a
döntéshozók számára. 

– A  civileket érdekli a fel-
mérés eredménye, de azt sze-
retnénk, ha a döntéshozók is
felfigyelnének erre! A bizalmat-
lanság ugyanis sokba kerül! 

Hit és cselekvés 

Bódi Ferenc szociológus, a
Magyar Tudományos Akadé-
mia Politikatudományi Intéze-
tének tudományos fômunka-
társa lapunk kérdésére hozzá-
tette: az eredmények nem a je-
lenlegi állapotokat tükrözik. 

– Ezek nem az idei év ered-
ményei, és annyiban nem is ki-
rívóak, hogy általában elmond-
ható társadalmunkról ez a fajta
gondolkozás – magyarázta a
szakember. – Nem lehet csak a
kormányt kiemelni, ez ennél
sokkal összetettebb kérdés,
aminek szociológiai, társadal-
mi és történeti háttere is van.
Súlyos terheket hordozunk.
Ezért rosszabbak az eredmé-
nyek nálunk, mint a környezô

országokban. Idehaza sokkal
nagyobb felelôsséget tesz az
átlagember a politikára, mint
például egy holland. Ott, ha fel-
merül egy probléma, elsô kör-
ben a saját, másodikban a csa-
ládja és környezete segítségét
kéri a megoldáshoz. A magyar
társadalom tagjai több generá-
ción keresztül nem élhették át
azt az élményt, hogy büszkén
és szabadon részt vehetnek a
problémamegoldásban, ezért
gyenge a civil jelenlétünk. Eb-
ben a kérdésben akár az alkot-
mányozásig is el lehetne men-
ni, amit minden nép saját ma-
gának alakított ki. Nekünk még
saját alkotmányunk sincs! Saj-
nos a ’89-es pontokon még
nem léptünk túl, a választási
rendszerünkben sincs egyen-
súly, az emberek nem érzik
magukat a demokrácia részé-
nek, és ezt a politikára vetítik ki.
Le kellene számolnunk a múl-
tunkkal, és nem azon gondol-
kozni, hogyan legyünk valaki-
nek a bakterei! A  mai politika
számára az lenne a megoldás,
ha képes lenne az emberek
önmagukba vetett hitét vissza-
adni. Ha hiszünk, akkor te-
szünk, és az eredményeinket
látva még inkább hinni fogunk!
– osztotta meg véleményét la-
punk olvasóival Bódi Ferenc.

Tiszta beszéd kellene
Lapunk olvasói szerint az el-

múlt évek politikája valóban
súlyosbította a helyzetet. Uitz
Henrietta kismama szerint a bi-
zalom válsága elsôsorban az
elmúlt évtized eredménye. 

– A legtöbb ember informá-
cióhiányban szenved, ami ab-

ból is látszik, hogy mekkora
megdöbbenés övezte az elô-
zô vezetés alatt elkövetett
bûnöket. Ez aláásta a politiku-
sokba vetett – egyébként is in-
gatag – hitemet. Én tiszta, ért-
hetô beszédre, átlátható pénz-
ügyi rendszerre vágyom, amit
reményeim szerint most meg
is kapunk! 

Színjáték csupán?
Kecskeméti Zoltán épület-

gépész-technikus szerint elég
volt a színjátékból.

– A mai politikai állapot nem
más, mint az Európai Unió és
gazdasága elôtt megjátszott
színjáték, és ez alapvetôen a
baloldali politikusoknak kö-
szönhetô. Az emberek a de-
mokráciára esküsznek, és
nem korlátokra, a bizalmi vál-
ság tükör a korábbi kormány-
zásnak. Én bízom abban,
hogy a jelenlegiek élni tudnak
a hatalmukkal, és felelôsséget
vállalnak értünk. 

Az idôsebb korosztály kép-
viselôje, Ungvári Katalin nyug-
díjas szerint a nem teljesült
ígéretek vezettek idáig. 

– Azért nem bízunk a politi-
kusokban, mert sosem telje-
sültek az ígéretek, persze nem
mindig a saját tevékenységük
okán. 

Kiss Béla közgazdász már
nem ennyire elnézô. 

– Az elmúlt nyolc év politi-
kája, Gyurcsány ôszödi be-
széde, a következmények nél-
küli ország kialakulása, egyéb
korrupciós ügyek együttesen
hozták magukkal a mai hely-
zetet.  

BODNÁR ERIKA

Mélyponton volt a közbizalom a választások évében, 2010-
ben. Hazai közösségfejlesztô szervezetek háromezer fô
bevonásával vizsgálták a közjogi méltóságok, állami és
egyházi intézmények iránti bizalom mértékét. A válaszok-
ból kiderült: a rendôrségben és a civil szervezetekben bí-
zunk leginkább, míg a parlament és politikusaink élvezik a
legkisebb bizalmat. Ôket az önkormányzatok és az egyház,
valamint az igazságszolgáltatás is megelôzte.

Az Országgyûlésnek új alkotmányt kell adnia a nép szá-
mára

Fo
tó

: H
el

yi
 T

ém
a

Fo
tó

: H
el

yi
 T

ém
a

A svájci frank folyamatos erôsödése, a valutahiteleseknek
ebben a pénznemben való eladósodása miatt eljátszottunk
a gondolattal: mi történne, ha Magyarországon a svájci fi-
zetôeszközt kezdenénk használni?

Egy év múlva, jövô év ja-
nuár 1-jétõl kezdheti meg
mûködését a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem, amely – a
kormányzat szándéka szerint –
a közszolgálati szakember-
képzés elsô számú iskolája
lesz. A honvédelmi és katonai
felsôoktatást végzô Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem,
a rendvédelmi és rendészeti
felsôoktatást képviselô Rend-
ôrtiszti Fôiskola, valamint a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem
közigazgatás-tudományi kara
– a korábbi Államigazgatási
Fôiskola – egyesülésével jön
létre az új intézmény.

Szûcs Lajos, a Megyei Ön-
kormányzatok Országos Szö-
vetségének elnöke szerint

gyakran tapasztalják, hogy az
önkormányzathoz kerülô kollé-
gák csak elméletben felkészül-
tek, gyakorlati tapasztalatokkal
azonban nem rendelkeznek.

– A helyzet jobbítása érde-
kében nemrégiben a Corvinus
Egyetem közigazgatás-tudo-
mányi karával is együttmûkö-
dést kötöttünk. Ennek kereté-
ben például a „helyi önkor-
mányzatok” nevû tantárgy ok-
tatását segítjük, esetenként
gyakornoki munkára is lehetô-
séget biztosítunk. Ez az
együttmûködés természete-
sen folytatódik az új egyetem-
mel is, és elôsegíti a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem tan-
anyagának kidolgozását.

HT

Közszolgálati
szakembereket képezne

A Budapesti Corvinus Egyetem közigazgatás-tudományi
kara 
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A lapunkban koráb-
ban megjelent, panel-
házakról szóló cikk
kapcsán szakmai ke-
rekasztalt hívott össze
a Budapesti és Pest
Megyei Mérnöki Kama-
ra. A rendezvényen
szóba kerül a hazai pa-
nelházak állapota, biz-
tonsága. A kamara el-
nökségének álláspont-
ja szerint az oroszlányi
földrengés bebizonyí-
totta, hogy a hazai pa-
nelházak szerkezete
kellôen stabil, azok
még évtizedek hosszú
során át megbízhatóan
állnak majd, szerkezeti
okok miatt nem lesz
szükség a lebontásuk-
ra. Más szakemberek
kevésbé optimisták. 

HT
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A Rómeó és Júlia bemuta-
tójára készül a Vígszínház.
Shakespeare legismertebb
mûvét sokan feldolgozták,
számos mûvész tudhatta már
magáénak Rómeó, Júlia vagy
Mercutio szerepét. De kevés
ferences rendi szerzetes
mondhatja el magáról, hogy
Lôrinc pap bôrébe bújhatott,
ha máshol nem is, legalább a
kulisszák mögött. Ebbe a kü-

lönös helyzetbe került Böjte
atya. A  leghíresebb erdélyi
ferences atya, aki jó néhány
határon túli magyar kisgyer-
mek sorsát mentette meg ár-
vaházaival, Eszenyi Enikô
meghívására járt Budapes-
ten. 

– Nagy élmény volt a színé-
szeket látni egymás között, a
nézôk nélkül. Megosztották
velem az élményeiket, titkai-

kat, én pedig beszélgettem
velük a házasság és a szere-
lem témájáról.

Elmondtam nekik, hogy a
házasság egy nyilvános sze-
relmi vallomás. Fontos, hogy
a két szerelmes a házasság
révén egymás családjának is
a tagjává válik, ezért ennek a
cselekedetnek egységesítô
ereje van – magyarázta Csa-
ba testvér, aki maga is szá-
mos, tinédzserek között fel-
lobbanó szerelem tanúja le-
het a keze alatt nevelkedô
gyermekek életében. Az atyá-
tól megtudtuk: nagyon ked-
veli a klasszikus drámákat,
mert azok tömören, egysége-
sen fejtenek ki örök érvényû
értékeket. A   karizmatikus
pap meghívására júliusban
Erdélybe látogatnak a színé-
szek, és egyhetes színházi tá-
bort tartanak Böjte atya párt-
fogoltjainak. 

BODNÁR ERIKA

Az erdélyi szerzetes készítette fel a szerelmeseket

Böjte Csaba: A házasság
nyilvános szerelmi vallomás!
Lôrinc barát bôrébe bújt néhány órára Böjte Csaba. A ku-
lisszák mögött segítette a fiatal színészeket szerepük hite-
lessé tételében, miközben maga is belekóstolt a színház vi-
lágába.

Böjte Csaba atya Erdélyben egyhetes színházi tábort szer-
vez

A három patak által övezett
malomrendszert 1952-ben ál-
lamosították. Az azt követô
közel hatvan évben pusztu-
lásra volt ítélve ez az egyedül-
álló kultúrtörténeti örökség.
Ha sikerül a teljes rehabilitá-
ció, idegenvezetôk közremû-
ködésével turisztikai célpont-
tá is válhat a Veszprémhez
közeli település. A munkála-
tokról Nagy Péter, az alapít-
vány vízimalomprojektjéért fe-
lelôs munkatársa beszélt. 

– Már két, Pápateszértôl
független malom felújítását
megkezdtük, közülük az
egyik Fenyôfôn található, ab-
ban ôrölni is lehet majd – me-
sélt a néprajzi értékek meg-
mentésérôl Nagy Péter. 

– Ez a munkálat ötvenmillió
forint körüli összegbe kerül
majd, amiben a Magyar Turiz-
mus Zrt. is a segítségünkre

lesz. A malmoknak közösség-
építô szerepük is volt, ráadá-
sul az állandó zakatoló, mor-
mogó hang miatt különleges,

misztikus légkör vette körül az
épületet – magyarázta az ala-
pítvány munkatársa.

Nagy Péter hozzátette: a
malmokban gyakran leltek
búvóhelyre rablók, szökevé-
nyek, üldözöttek. A   róluk
szóló történetekbôl számos
legendát szôttek a helyiek. 

BE

Ötvenmilliót költenek a misztikus malomrendszerre

Szökevénytanya
Pápateszéren

Pápateszér az egyetlen olyan hely Európában, ahol 25 ví-
zimalomból álló rendszer található. A több mint százéves
malomegységet most egy alapítvány pályázatán elnyert
pénzbôl felújítják, és ezzel egy egyedülálló településrész
újjászületése kezdôdhet el.
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A pápateszéri malom lakóiról számos legendát szôttek a
helyiek

– Mennyire határozzák
meg a hétköznapi cselekede-
teinket a jól ismert szólások,
közmondások, szófordula-
tok?

– Amikor elhagyja a szán-
kat egy szólás, az valamilyen
elôzményt feltételez. Ezek a
mondások közös lelkiséget
teremtenek. Vannak olyan
közmondások, szólások,
amelyek egy-egy nyelvre,

nyelvközösségre, nemzetre
jellemzôek. 

– Számos mondásunk vi-
szont kifejezetten ránk vonat-
kozik. Például: magyar ember
evés közben nem beszél.

– Ez a szólás nemzedékrôl
nemzedékre hagyományozó-
dik gyermekes családokban.
Puritanizmust tükröz, mert a
család ugyan együtt étkezik,
de az asztalnál csak az apá-

nak van szava, tekintélye.
Másrészt tényleg kell valami-
lyen nyugalom, amikor ka-
nalazunk, mert ha lassan
eszünk, jól megrágjuk a fala-
tot, akkor egészségesebben
is emésztünk. Lehet ennek
nevelô célzata is. Van ebben
a mondásban valami a nem-
zeti karakterbôl is. Nagyon
sok írásban említik a XVIII.
századtól kezdve, hogy a ma-
gyar ember inkább szûksza-
vú, kevesebbet beszél. 

– Lehet a szólásainkból,
mondásainkból a magyarság
habitusára nézve bármilyen
következtetést levonni?

– Módjával. A millennium
korában, a honfoglalás ezer-
éves évfordulója idôszakában
összegezték a magyarság
nemzeti karakterét. Az azt kö-
vetô évtizedekben pedig
megkérdôjelezték mindezt. 

– Szólásainkban megjele-
nik az a hiedelem, hogy a ma-
gyar egy depressziós nem-
zet?

– Személy szerint nem tar-
tom jellemzônek ezt a ma-
gyarokról. Egyik professzo-
romtól hallottam korábban,
hogy a külföldieknek feltûnt:
a magyarok lefelé, maguk elé
néznek az utcán. Felkeltette
az érdeklôdésemet ez a kér-
dés, és elkezdtem figyelni az
utcán az embereket: nem ta-
láltam jellemzônek. Óvatos-
nak kell lennünk az általáno-
sításokkal.

GOMBÁS BÁLINT
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Milyen képet festenek
a közmondások a magyarságról?

A Magatartástudományi Intézet pszichiáter munkatársa-
ként nyelvfilozófiával is foglalkozik Lôrincz Jenô. Lapunk-
nak a köznyelvi szófordulatok, szólásaink, közmondásaink
eredetérôl beszélt, és arról, hogy ezek milyen képet feste-
nek a magyarságról.

Lôrincz Jenô: Az asztalnál hagyományosan csak a család-
apának van szava és tekintélye
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Házasság hete
Ha február, akkor há-

zasság hete – hazánkban
immár negyedik éve ha-
gyomány, hogy Bálint-nap
tájékán a különféle egyhá-
zi közösségek országszer-
te izgalmas programok so-
rával készülnek, hogy a
házasság intézményét
népszerûsítsék az embe-
rek között. Angliából indult
el az a kezdeményezés.
Magyarországon a progra-
mot a Magyar Evangéliumi
Szövetség (Aliansz) és a
Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa ho-
nosította meg 2008-ban.

Szakmai kerekasztal
a panelekrôl
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A Scorpions késôbb több
alkalommal is viszonozta a
magyar rockcsapatnak a kez-
deti segítséget. Számos kon-
certjükön vendégfellépô volt
az Omega, és a Gyöngyhajú
lány címû dalt is feldolgozta a
német zenekar. 

– A Scorpions énekesével
és gitárosával is nagyon jó-
ban vagyok. Több dal feldol-
gozásáról is szó esett köztünk

annak idején, azonban csak
ez valósult meg, White Dove
néven. Persze, addigra már jó
pár európai országban készí-
tettek a Gyöngyhajú lányból
idegen nyelvû verziót. Néme-

tül például többféle szöveggel,
de ez volt az, ami a legsikere-
sebb lett az összes közül, hi-
szen másfél millió lemezt ad-
tak el belôle – mesélte lapunk-
nak Mecky. Kóbor János sze-
rint a Scorpionsnál a sikerhez
vezetô úton fontos szerepe
volt annak, hogy egy idô után
elkezdhettek az Egyesült Álla-
mokban és Japánban is kon-
certezni. Erre a magyar együt-
tesnek nem volt lehetôsége. 

– Disszidálnunk kellett vol-
na, ezt nem akartuk vállalni –
mondja Kóbor. – Mi most az
együttes fennállásának ötve-
nedik évfordulója kapcsán ter-
vezünk turnét. Ide olyan elô-
adókat szeretnénk meghívni,
mint Bryan May. Szeretnénk,
ha eljönne valamelyik fellépés-
re Ken Hensley, a korábbi
Uriah Heepbôl, vagy valaki az
Emerson, Lake and Palmer
formációból.

G. B.

Fél évszázada a színpadon az Omega

Mecky: A Scorpions
egy hálás banda

A 70-es években gyakran
elôfordult, hogy a ma már
világhírû Scorpions az
Omega elôzenekara volt.
Akkoriban az Omega már is-
mert volt Németországban,
a Scorpions viszont még
csak akkor kezdett igazán
befutni. A zenészek között a
szakmai barátság azóta is
töretlen.

– Hosszú kihagyás után
most a Pletykafészek címû da-
rabban láthatja a közönség.
Hogy készül a nagy visszaté-
résre? 

– Már többet voltam mûsor-
vezetô, mint színésznô, de
mégiscsak errôl van papírom,

ez a szakmám. Amikor vissza-
mentem a színházba, ugyan-
azt éreztem, mint tizenegy év-
vel ezelôtt: ez az én terepem.
A lényeg nem változott: az em-
ber gyermeki lélekkel belebú-
jik mások bôrébe, és élvezi.
Egyébként, amikor a kislányo-

mat látom, ahogy produkálja
magát, akkor azt gondolom:
úristen, ez én vagyok. Az évek
során rájöttem, hogyan fogad-
jam el magam.

– A darab igazi sztárparádét
kínál. Hogyan zajlott a próba-
folyamat? 

– Azt szoktam mondani,
hogy az egy négyzetméterre
jutó Kossuth-díjasok száma
magas. Elképesztôen jó a tár-
saság. Köztük én egy kicsit
nézô is vagyok. A próbák na-
gyon jó hangulatban telnek.
Básti Julival nagyon egymásra
találtunk, el tudjuk engedni
magunkat, mint a gyerekek. 

– Komoly társadalomkritikát
visznek színre. Megérintette a
darab mondanivalója?

– A Pletykafészek arról szól,
ahogy a semmibôl története-
ket szövünk. Ahogy mondani
szokták, minek az embernek
ellenség, ha vannak barátai.
Azt gondolom, mindenki meg-
találja a történetben kicsit saját
magát is. A darab pont azzal
foglalkozik, ami nagyon fontos
nekem, a magánélettel, ami-
nél soha semmi nem volt fon-
tosabb.  UDVARDI JUDIT

Liptai: Ez az én terepem!
Tíz év után újra a színpadon játszik Liptai Claudia. A szí-
nész, mûsorvezetô egy, a magánélet kényes kérdéseit fe-
szegetô darabban lép újra a közönség elé. Lapunknak
adott interjújában elmondta: nagyon boldog, hogy vissza-
térhet eredeti szakmájához.

Liptai Claudia: A magánéletem a legfontosabb

Klaus Meine, a Scorpions énekese
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Több nappal a kiírt idôpont
elôtt megszületett Végh Judit
kisfia. A Jóban Rosszban
Steiner dokijának gyermeke a
Bence nevet kapta. A csöpp-
ség 3 és fél kilóval, 54 centi-
méterrel jött a világra. A kicsi
a tervek szerint február köze-
pén-végén érkezett volna, de
meglepte szüleit. 

– Szerencsére minden
rendben zajlott, a kisfiunk jól
van, és nagyon jóképû, he-
lyes srác – mondta Végh Ju-
dit, aki már otthon van gyer-
mekével szentendrei házuk-
ban.

HT

Steiner doktornô anya lett

– Agárdy Gábor nagyon
büszke volt a származására,
gyakran szerepelt a mûsora-
inkban. Halála elôtt még fellé-
pett a mi rendezvényünkön,
felolvasását édesapjának
ajánlotta, akinek menekülnie
kellett – mondta az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális

Egyesület elnöke, dr. Issekutz
Sarolta. – A mûvész úr ugyan-
akkor abszolút magyar ér-
zelmû volt, de úgy élte meg
magyarságát, hogy nem fe-
ledte el az örmény gyökereit. 

Agárdy Gábor felesége,
Rácz Bori úgy fogalmazott:
férje személyiségében erôs

volt az örményekre jellemzô
lendület. – Gyakran kijött be-
lôle az örmény vér. Hirtelen
haragú volt, de rögtön vissza
tudta fogni magát, meg is
bánta. 

Az öt éve elhunyt színész
egyszer elmesélte, hogyan is
kerültek ôsei Magyarország-
ra. Agárdy a rá jellemzô hu-
morral mondta el a történetet. 

– Az Arkalijan família, vagy-
is az ôseim, egy másik ör-
mény családdal együtt mene-
kültek a hófödte Ararát hegye
mellôl, Jerevánból. Nagy ne-
hezen lejutottak a tengerhez,
ahol a kikötôben csak két
hajó horgonyzott, egy francia
és egy román. A két menekü-
lô családnak el kellett válnia
egymástól. Na, mit gondol-
tok, az én ôseim melyik hajó-
ra szálltak fel? Így kerültek Ar-
kalijanék elôbb Romániába,
késôbb Erdélybe – mesélte
Agárdy Gábor, aki már Sze-
geden született. A másik ha-
jón utazó örmény család pe-
dig eljutott Franciaországba,
és ott megszületett Charles
Aznavour, a francia sanzon
koronázatlan királya. 

SZD

Charles Aznavour szüleivel menekültek el
Örményországból

Agárdy Gábor családja
az erdélyi hajóra szállt

Agárdy nem feledte a gyö-
kereit

Végh Judit: A kisfiam nagyon jóképû
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Kóbor János, az Omega frontembere

Büszke volt örmény származására Agárdy Gábor. A szí-
nész ôsei egy másik családdal együtt indultak az ôshazá-
ból, de a tengernél különváltak. Az egyik hajó Erdély felé
ment, késôbb Magyarországra, ahol megszületett a Nem-
zet Színésze. A másik hajó Franciaországig utazott. Abban
a családban is született egy fiú: a francia sanzon atyja,
Charles Aznavour.

Charles Aznavour, a sanzonkirály
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– Kívül kell, illetve lehet ma-
radni ilyen témák forgatása-
kor?

Cseke Eszter: Szerintünk ti-
los kívül maradni, ha ôszinte
és hiteles filmet akarunk csi-
nálni. Indiában találkoztam
egy 90 éves nénivel, aki 9
éves kora óta egyedül él. Ak-
kor férjhez adták, de a férje
otthagyta, a hindu hagyomá-
nyok szerint pedig nem mehet
újra férjhez.

Azóta egy úgynevezett öz-
vegyek házában él, nem érin-
tette férfi. Vele beszélgetve
akaratlanul is végiggondoltam
a saját életemet, nem marad-
hattam kívül.

S. Takács András: Így aztán
a mûsor nem „csak” a távoli
ország távoli kultúrájáról és
problémáiról szól, hanem ap-
ropó arra is, hogy a nézôink
velünk együtt végiggondolják:
hogyan néz ki ugyanez ná-
lunk, Európában. Mit és miért
gondolunk szépnek, vagy mi-
ért nincs szinte semmi, amiért
feláldoznánk az életünket,
szemben egy Afganisztánban
szolgáló amerikai katonával
vagy egy gázai harcossal.

– Az interjúk közben is ki-
mutatják az érzelmeiket?

Cs. E.: Persze, de nem
mindig. Például egy johan-
nesburgi gettóban a gengsz-
terek között nem mutatha-
tom, hogy izgulok. Félreérte-
nék, ôk is nyugtalanná válná-
nak.

– Meddig hat önökre egy-
egy film?

S. T. A.: Itthon a vágóasz-
talon még három hetet dol-
gozunk a témával, visszanéz-
ve a filmet, gyakran veszünk
észre egy-egy hangsúlyt, ami
a helyszínen fel sem tûnt.

– Mauritániában például a
nôk hizlalásáról forgattak. Az
is megérintette önöket?

Cs. E.: Az elsô pillanatban
el tudtam fogadni, hogy más
ott a nôideál: a kövér a szép.
Ugyanakkor ijesztô volt,
hogy mennyire egészségte-
len ez a szokás. A sovány
asszonyoknak esélyük sincs

férjhez menni. Három hóna-
pon keresztül napi 20 liter te-
vetejet kell inniuk!

S. T. A.: De rögtön beug-
rott, hogy mi mindent meg-
tesznek az európai nôk is a
külsejükért, persze nem
ilyen drasztikusan, és pont
az ellenkezôjéért: hogy so-
ványak legyenek. Ráadásul
mindez értünk, férfiakért tör-
ténik, mindkét felén a világ-
nak.

– Önök elmondták nekik,
hogy ez milyen egészségte-
len?

Cs. E.: Igen, de nem hitték
el. Több asszony panaszko-
dott gerinc-, szív- és bôrprob-
lémákra, mégis azt mondták,
biztos csak azért állítom,
hogy egészségtelen, mert fél-
tékeny vagyok rájuk.

SZD

A johannesburgi gettóban nem érdemes izgulni

Cseke Eszter:
Mauritániában a kövér a szép
Cseke Eszter és S. Takács András sorra kapják a díjakat
munkáik elismeréseként. Az egész világot beutazzák, hogy
mûsorukban bemutathassák, miért a kövér nô a szép Mau-
ritániában, vagy hogy hogyan él Indiában egy 9 éves kora
óta özvegy asszony, aki ma már 90 esztendôs.

1996-ban nyitott Sanghaj
mellett a Global Paradise
park, amely a világ nevezetes
épületeit és emlékmûveit mu-
tatta, lekicsinyített formában.
A Hôsök terén álló millenniu-
mi emlékmû 90 százalékos
méretarányban megépült Kí-
nában is, közvetlenül a Bran-
denburgi-kapu másolata
mellett. A park a nyitás után
alig másfél évvel csôdbe
ment, a befektetôk dollár tíz-
milliókat buktak az üzleten. A
Hôsök terét azóta benôtte a
gaz, a helyszín romokban he-
ver, az alacsonyabban elhe-
lyezkedô szobrok mind meg-
semmisültek, a magasabban
állók közül is alig néhány áll.
Az emlékmû melletti területet
a helyi parasztság vette hasz-
nálatba: káposztát termesz-
tenek a nevezetességek lá-
bánál.

HT

Káposzta terem
a Hôsök terén

A Sanghaj melletti Hôsök tere környékét mára benôtte a
gaz

Cseke Eszter mauritániai asszonyok gyûrûjében
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– Minden évben az aktuá-
lis rajzfilm dönti el, hogy mi-
lyen jelmez a legnépszerûbb
a gyerekek körében – meséli
Csiri Mónika, aki jelmezköl-
csönzôben dolgozik.

– Tavaly a dínók hódítottak
a kisfiúknál, míg a lányok leg-
inkább sellôknek öltöztek be
egy népszerû mesefilm, a
H2O után. Idén legkapó-
sabbak a vámpír-, illetve a
kalózjelmezek, tarol a Twi-
light mindenütt. A felnôttek-
nél a személyiség a döntô. A
szerényebbek inkább elbúj-
nak egy boszorkányjelmez
mögé, míg a bátrabbak nem
ijednek meg a legextrémebb
jelmezektôl sem. Ilyen pél-
dául direkt a férfiak számára
tervezett dagadt hawaii tán-
cosnô vagy a kövér rockernô
jelmez. – A smink tekinteté-
ben a gyerekeknél még min-
dig a különbözô állatfigurás
maszkok a legkeresetteb-
bek: maci-, oroszlán-, cica-
és nyuszimaszk a legdivato-

sabb – mondta lapunknak
Papp Alexandra smink- és
maszkmester. – Akárcsak a

jelmezeknél, a sminknél is
döntô szerepet kapnak a si-
kerfilmek szereplôinek lekop-
pintásai: idén hódít az Avatar
és a megunhatatlan Twilight-
smink.

O. O.

A kalóz és a vámpír a menô
Február a farsang és a bálok ideje. Utánajártunk, melyek
idén a legdivatosabb maskarák, kinek vagy minek öltöznek
be legszívesebben a felnôttek és a gyermekek?

Népszerû a kalózjelmez

– Ön anya és karrierjét építô
énekesnô egyben. Nehéz meg-
felelni mindkét feladatnak?

– Rengeteg nô csinálja így,
van, akinek nálam sokkal nehe-
zebb, hiszen napközben dolgo-
zik. Az én esetemben azért le-
pôdnek meg ennyire az embe-
rek, mert szem elôtt vagyok. Pe-
dig talán azért könnyebb, mint a
„hétköznapi” dolgozó anyukák-
nak, mert én sokszor este, éj-
szaka vagyok aktív, a fellépések
és a lemezfelvételek is ilyenkor
vannak általában. Napközben
tudok a gyerekekkel lenni. 

– Éjjel munka, nappal gye-
reknevelés. Mikor alszik? 

– Ritkán. Napközben a na-
gyobbik lányom oviban van, a
kicsi pedig kétszer alszik, olyan-
kor vele pihenek. De azért ter-
mészetesen nem minden este
megyek el, és akkor is igyek-
szem ügyesen összesakkozni a
dolgokat. Egész életemben két
példa volt elôttem: az anyukám,
az igazi családanya, és az apu-
kám, a világutazó, mûvész. Ezt
a kettôt igyekszem magamban
összegyúrni, és megtalálni a kö-
zéputat. 

– Új lemezén dolgozik. Mit le-
het errôl tudni? 

– Imádom a ’80-as, ’90-es
évek nagy éneklôs diszkóslá-
gereit. Amikre tizenévesen bu-
liztam, és amiken egy generá-
ció felnôtt. Hamarosan lehet
majd hallani az új dalomat, ez a
dal is ezekbôl a gyökerekbôl

táplálkozik, persze mai hang-
zással. 

– Apropó, ’80-as évek sláge-
rei: a Vuk címû rajzfilm betétda-
lát Magyarországon szinte min-
denki ismeri az ön elôadásá-
ban. Ez volt a csúcspont?

– Igen, azt a sikert nehéz lesz
felülmúlni. A mai napig nagyon
szeretem, jó érzés visszagon-
dolni rá, és sosem fogom meg-
unni. Azt látom, hogy a Vukot a
mostani anyukák is megmutat-
ják gyermekeiknek, így a dal
sem fog feledésbe merülni. 

U. J.

Egyesíti magában a családanyát és a világutazót

Wolf Kati: Vukot nehéz
felülmúlni!

Nincs egy szabad perce sem Wolf Katinak a sok fellépés és
a család között. Az X faktor sztárjával éppen ezért csak te-
lefonon tudtunk interjút készíteni. Hamar kiderül: nem csak
ketten vagyunk a vonalban. Kati kislánya – babanyelven –
hozzá-hozzászól a beszélgetéshez. Az énekesnô ezt ter-
mészetesnek veszi, azért szabadkozott csak kicsit, hogy
nem tudtunk személyesen találkozni, de fél óra múlva men-
nie kellett nagyobbik lányáért, Jankáért az oviba.

Wolf Kati: Imádom a két-három évtizeddel ezelôtti slágerek
hangulatát
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Február 24.–március 3.

Március 3–9.

Féktelen harag (szinkr. amerikai akcióthriller) 18 év, 3D
Gnómeó és Júlia (szinkr. angol–amerikai animációs) KN, 3D
Gagyi mami – Mint két tojás (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év
Csak szexre kellesz (szinkr. amerikai romantikus) 16 év
A következô három nap (amerikai thriller) BA
Tamara Drewe (angol vígjáték) 16 év
Örvény (magyar–angol dok.-film) 12 év
Sporthorgászat (román –francia filmdráma) 12 év

Féktelen harag (szinkr. amerikai akcióthriller) 18 év, 3D
Rango (szinkr. amerikai animációs film) 12 év
Elhajlási engedély (szinkr. amerikai vígjáték) BA
A félszemû (amerikai western) 16 év
Gagyi mami – Mint két tojás (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év
Csak szexre kellesz (szinkr. amerikai romantikus) 16 év
Egy komoly ember (amerikai vígjáték) 12 év
Hiteles másolat (francia–olasz–iráni filmdráma) 12 év

www.csabacenter.hu

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata és a Pol-
gárok Békéscsabáért Egye-
sület meghívását elfogadva
sokan érkeztek a városi pol-
gári bálra február 5-én, s en-
nek köszönhetôen aznap
este zsúfolásig megtelt a
Phaedra Közéleti Központ.

A megjelent vendégeket
dr. Kovács László, az egyesü-
let elnöke köszöntötte, ezt kö-
vetôen a Gulyás Miklós Tánc-
iskola tagjai nyitották meg a
bált bécsi keringôvel. Ezután
az est díszvendége, Deutsch
Tamás EP-képviselô szólt a
télbúcsúztató, tavaszváró bá-
lozókhoz tiszta szívû, becsü-
letes embereknek nevezve a
csabaiakat. Vantara Gyula
polgármester köszönetét fe-
jezte ki a Vasárnapi Iskola
mozgalomban részt vevô pe-
dagógusoknak, megköszön-
te áldozatos munkájukat. Az
Ismerôs Arcok zenekar fellé-

pése után a vacsorára feltálalt
finom étkekre Marti Miklós re-
formátus lelkész mondott asz-
tali áldást. Az est folyamán a
Mediterrán együttes húzta a
talpalávalót a vendégeknek. A
Fortuna kegyeiért ringbe szál-
lók Vantara Gyuláné kezében
bízhattak: a polgármesterné
húzta ugyanis a nyertes tom-
bolajegyeket. A tombolára
nagyon sok felajánlás érke-
zett a város intézményeitôl,
vállalkozóitól, többek között a
fôdíjak: Csuta György és Vár-
konyi János festômûvész
gyönyörû festményei, illetve a
Csaba Center Invest Kft. nagy
értékû ajándékutalványa. A
Balassi Táncegyüttes tagjai-
nak látványos bemutatója és
táncháza még késô éjszaka is
felpezsdítette a hangulatot. A
bál bevételét a város a Vasár-
napi Iskola mozgalomban
részt vevô csabai pedagógu-
sok és a Polgári Esték ren-

dezvénysorozat támogatásá-
ra ajánlotta fel. Az est fôvéd-
nöke Kövér László házelnök
volt.

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani a rendezvény
támogatásáért, a felajánlott
ajándéktárgyakért az Allianz
Hungária Biztosító Zrt.-nek,
az Autó-Körös Kft.-nek, a
Volkswagen-Seat kereske-
désnek, a Békés Megyei
Vízmûvek Zrt.-nek, a Bondu-
elle Central Europe Kft.-nek, a
Center Mozinak,  a Csabai
Rendezvényszervezô Kft.-
nek, Erdôs Norbert kormány-
megbízottnak, országgyûlési
képviselônek, a Jankay kávé-
ház és étteremnek, a Marzek
Kner Packaging Kft.-nek, az
OTP Bank Békéscsabának, a
Panoráma étterem-snackbár-
nak, a Príma Protetika Kft.-
nek, az Egészségcentrum-
nak, a Roys Café étteremnek,
a Tesco-Global Zrt.-nek, vala-
mint a békéscsabai mûvész-
telep alkotóinak. 

Városi polgári bál
V rámci menšinových volieb
slovenskí elektori mohli hlaso-
vať na celoštátnu a aj na žup-
nú listinu. Sedemčlenný župný
slovenský zbor mal ustanovu-
júcu schôdzu 19. januára, na
ktorej za predsedníčku zvolili
poslankyňu mestskej samosp-
rávy, dr. Helenu Čičeľovú. Pri
nej ďalšou Čabänkou je Haj-
nalka Krajčovičová, kým
osady Kardoš, Békéš, Poľný
Berinčok, Kondoroš a Čaba-
sabadi sú zastúpené po jed-
nom elektorovi. Zástupcom
predsedníčky sa stal Peter
Pečeňa z Kardošu a na prvom
zasadnutí bol založený aj Fi-
nančný výbor, za predsedu
ktorého zvolili Mateja Kešjára
(Čabasabadi) a jeho členmi sú
Ján Feledi (Békéš) a Hajnalka
Krajčovičová. Predsedníčku

župného slovenského zboru
sme sa spýtali na jej plány:

– Ako predsedníčka aj na-
ďalej chcem podporovať pes-
tovanie tradícií v rôznych, Slo-
vákmi obývaných obciach,
ako aj spoločné podujatia. Ta-
kýmito sú napríklad populárny
festival V pokoji a mieri v Bé-

keši, usporiadaný na Čabe,
Dni materinského jazyka, hos-
titeľkou ktorých je v každom
roku iná osada, alebo Haluš-
kové dni v Kondoroši, Jablko-
vé dni v Čabasabadi…S Orga-
nizáciou slovenskej mládeže v
Maďarsku (OSMM) chceme
pokračovať v návštevách žup-
ných pamätihodností. V tomto
roku je veľkou výzvou pre nás
sčítanie ľudu: chceme pomá-
hať našim, aby čím viacerí sa
hlásili za občana so slovens-
kými väzbami. Chceli by sme
v spolupráci so Župnou knižni-
cou a domom vedomostí, ako
aj s evanjelickou cirkvou digi-
talizovať pre budúce generá-
cie tie rodné listy a iné materi-
ály z cirkevného archívu, ktoré
sa ešte zachovali.  

Andrea Vándorová

Zvolili predsednícku Slováci

A kisebbségi választások
eredményeképpen a szlovák
elektorok országos listára és
megyei listára is ikszelhetnek.
A héttagú megyei szlovák tes-
tület januárban tartotta alaku-
ló ülését, ahol dr. Csicsely Ilo-
na békéscsabai önkormány-
zati képviselôt választották el-
nökké. Mellette Krajcsovics
Hajnalka képviseli a helyi szí-
neket, Kardost, Békést, Me-
zôberényt, Kondorost és Csa-
baszabadit pedig egy-egy
elektor. Az elnökhelyettes Pe-
csenya Péter lett Kardosról, s
az alakuló ülésen egy bizott-
ságot – a pénzügyit – is létre-

hoztak, melynek elnökévé
Kesjár Mátyást (Csabaszaba-
di), tagjaivá pedig Feledi Já-
nost (Békés) és Krajcsovics
Hajnalkát választották. A me-
gyei szlovák testület elnökét
terveirôl kérdeztük: 

– Elnökként is tovább kívá-
nom támogatni a szlovákok
lakta településeken a hagyo-
mányok ápolását, a közös
rendezvényeket. Így az igen
népszerû csabai Békében
Békésben fesztivált, az anya-
nyelvi napokat, melyeknek
minden évben más-más tele-
pülés ad otthont, vagy a kon-
dorosi haluskanapokat, a

csabaszabadi almanapokat...
A Magyarországi Szlovák Fia-
talok Szervezetével (MASZ-
FISZ) folytatni szeretnénk a
megyei emlékhelyek látoga-
tását. Az idén komoly kihívást
jelent a népszámlálás: segíte-
ni kívánjuk a mieinket, hogy
minél többen vallják magukat
szlovák kötôdésûnek. Szeret-
nénk a megyei tudásház és
könyvtár, valamint az evangé-
likus egyház segítségével a
még fellelhetô anyakönyve-
ket, egyházi levéltári anyago-
kat digitalizálni az utókor szá-
mára.

Vándor Andrea

Elnököt választottak a szlovákok

A Békéscsabai Kulturális
Központ Békési Úti Közössé-
gi Házak látta vendégül nem-
régiben a szlovák klub tag-
jait, akik összejövetelükre,
amelyen a Máriákat is felkö-
szöntötték, elhozták otthon-
ról a ládafiában féltve ôrzött
falvédôiket. Így jöhetett létre
a kiállítás, amely e konyhai
textíliák remekeinek adott ott-
hont.

Ancsin Pálné klubvezetô
köszöntôjét követôen Veres
Krisztina, a közösségi ház ve-
zetôje ismertette a szlovák és
a magyar nyelvû konyhai fal-
védôk történetét, eredetét.
Dr. Csicsely Ilona önkor-
mányzati képviselô, a me-
gyei szlovák önkormányzat
elnöke személyes családi
emlékeit is megosztotta a je-
lenlévôkkel, s azt is elárulta a
klubtagoknak, hogy a régi
minták felkutatásával készíti
elsô saját falvédôjét, amelyet
reményei szerint bemutat
majd a csabai szlovák klub-
ban. Vadi

Falvédôk
kiállítása

^

Sass Ervin kitüntetése
Sass Ervin Békéscsabán élô
újságíró, költô szépírói és
közéleti tevékenysége elis-
meréseként vehette át a ma-
gyar kultúra napján az „Oros-
háza mûvelôdéséért” díjat s a
kitüntetéssel járó emlékpla-
kettet szülôvárosa polgár-

mesterétôl, dr. Dancsó Jó-
zseftôl.

A Petôfi Mûvelôdési Köz-
pontban megrendezett hiva-
talos városi ünnepségen hang-
verseny és ünnepi mûsor ke-
retében emlékeztek meg a
szervezôk a Himnusz születé-
sérôl és a magyar kultúra ün-

nepérôl, valamint ismertették
és méltatták a négy kitüntetett
életútját – köztük lapunk mun-
katársáét, Sass Ervinét, aki ér-
deklôdésünkre elmondta,
hogy a szülôváros kitüntetése
mindennél értékesebb, be-
csesebb számára. 

V. A.

Az osztályozó jegyében zajlott a
közelmúlt a békéscsabai egyesület
háza táján. Fontos volt, hogy ma-
gabiztosan megôrizzük tagságun-
kat az Extra ligában, és fenntartsuk
esélyünket a legjobb négy közé ke-
rülésre, ami sikerült. Az osztályozó
lezárultával kialakultak az Extra liga
végsô párosításai a negyeddöntô-
re. A találkozók két gyôzelemig tar-

tanak. Az elsô összecsapásra már-
cius 1-jén, a másodikra 3-án kerül
sor. Szükség esetén döntô mérkô-
zéseket rendeznek március 5-én. A
BRSE hazai mérkôzését március 3-
án 18 órától játssza a Szent István
Egyetem sportcsarnokában. 

A negyeddöntôre nagyon sok
szeretettel várunk mindenkit! Buz-
dítsuk, segítsük közösen a csapa-

tot, hogy bejussanak Magyaror-
szág legjobb négy együttese közé! 

1. BSE-FCSM–Albrecht-Miskol-
ci VSC-MISI; 

2. TEVA-Gödöllôi RC–Békés-
csabai RSE; 

3. Vasas Duna Autó Óbuda–
MÁV Elôre SC; 

4. NRK-Nyíregyháza–Újpesti TE; 
Következô hazai mérkôzés: 
Békéscsabai RSE–TEVA Gödöl-

lôi RC  Ideje: március 3. (csütörtök)
18 óra, helye: Szent István Egyetem
sportcsarnoka. 

Hajrá, röplabdások!

A 10. verseskötetem tiszte-
letére

(Részlet)

Mint apám a lován,
hôs huszár korában!
Elindultam én is,
sok híres csatában.

ôneki kardja volt,
fegyvere és társa.
Nekem meg írótoll, 
jó lelkem világa.

Hej sokat harcoltam,
íróút menetben.
Az emberi létnek,
zajló rejtelmében.

Mégis mindig gyôztem,
verssor leírásban.
Magam életképén,
költôi csatában.

Mindég is éreztem
az ôs génkeresztem.
Hit a jó Istenben:
megsegített engem.

Hetényi György

Epilógus
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Nagymamám és édesanyám
pedig zongoráztak. Én elô-
ször hegedülni tanultam,
majd kilencéves koromtól a
nagy hírû békés-tarhosi zene-
iskolába jártam, de úgy tûnt,
zenei tanulmányaim zátonyra
futnak, és kis híján eltanácsol-
tak, amikor Friss Antal cselló
tanszakára kerültem. Öt év
múlva Párizsban már a Ca-
sals-verseny díjazottja voltam.
Tóni bácsi tanított egészen a
Zeneakadémia elvégzéséig.
Késôbb Ford-ösztöndíjjal egy
évet töltöttem az Egyesült Ál-
lamokban, ahol a Juilliard
Akadémián órákat látogat-
tam, ezenkívül Pablo Casals-
nak és Gregor Piatigorszki-
nak elôjátszottam.

– Elôadómûvészi pályája
mellett mindig tanított. Ho-
gyan sikerült a két tevékeny-
séget összeegyeztetnie?

– 1961-ben, még diploma
elôtt kezdtem tanítani a Ze-
neakadémián, ahol végigjár-
tam a teljes ranglétrát a ta-
nársegédtôl a mostani pro-
fesszor emeritus rangig,
mely utóbbi lehetôséget biz-
tosít, hogy addig és annyit ta-
níthassak, amennyit erôm en-
ged. A tanítás szenvedélyem-

mé vált: mérhetetlen öröm át-
adni tanítványaimnak min-
dent, amit kiváló mestereimtôl
tanultam, amit a hangszerrôl
és általában a zenérôl tudok.
Erre mindig szakítottam idôt,
bármennyit is koncerteztem.

– Úgy önálló elôadómû-
vészként, mint a Bartók Vo-
nósnégyes tagjaként bejárta
az egész világot, és a közön-
ség szeretetén felül szinte
minden létezô hivatalos elis-
merést megkapott, legutóbb
2008-ban, az 50 éves jubi-
leum alkalmával a Magyar
Köztársasági Érdemrend Kö-
zépkeresztjét a csillaggal...

– Vonósnégyesünk 1957-
ben alakult. Akkoriban Weiner
Leóhoz jártunk mind a né-
gyen kamarazene-órára. Az ô
útmutatásainak nagy szerepe
volt abban, ahova késôbb el-
jutottunk. Tudja, nincs „cso-
dagyerek” vonósnégyes. Ez
másként mûködik, mint egy
szólókarrier: négy-öt év kell,
mire a muzsikusok összecsi-
szolódnak. Késôbb sokfelé
jártam a kvartettel, és ven-
dégtanárként is sokat tapasz-
taltam. Érdekes volt például
elôször hallani Japánban a
koncert elôtti csendet a nézô-
téren, vagy rádöbbenni, mi-

lyen hangszertechnikai bra-
vúrokra képesek a koreaiak
kézalkatuknak köszönhetôen.

– Ön a Cselló Lovagja cím-
mel büszkélkedhet!

– Igen, 2006-ban Bloo-
mingtonban vehettem át ezt
az igen megtisztelô kitünte-
tést. A díjat egyébként a ma-
gyar Starker János alapította.

– Mennyiben változott az
élete mostanában?

– Valamivel kevesebbet
koncertezem, és próbálok
egészségesen élni. Hódolok
régi szenvedélyemnek, a taní-
tásnak, nagyon büszke va-
gyok volt és jelenlegi tanítvá-
nyaim sikerére.

– Köszönöm a beszélge-
tést.

Farkas Pál

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Hírünk a világban

AJÁNLATUNKBÓL:

LAKÁSOK:
Lakás-kiárusítás a Luther utcán!
Pár éve épült lakások 124 990
Ft/m2 áron, egyben történô meg-
vásárlás esetén 99 990 Ft/m2 -áron
megvásárolhatók!

Lencsési úti egy + két fél szobás,
5. emeleti lakás eladó. Azonnal
beköltözhetô. Ár: 5,5 M Ft. 

A Bánszky utcában 1. emeleti, er-
kélyes, egyedi gázos lakás saját
tárolóval eladó. Ár: 5,5 M Ft. 

Az Ôr utcában kétszobás, 4. eme-
leti, központi fûtéses lakás eladó.
Ár: 5,95 M Ft.

Az Áchim-lakótelepen 56 m2-es,
kétszobás, 2. emeleti, erkélyes,
egyedis lakás eladó. Ár: 6 M Ft.

A Tolnai utcában téglablokkos, 51
m2 -es, kétszobás, 4. emeleti lakás
eladó. Ár: 6,15 M Ft. 

A Paróczay utcán 4. emeleti, 52 m2

-es, középsô, kétszobás lakás el-
adó. Ár: 6,2 M Ft. 

A belvárosban felújított, egyedi
fûtéses, erkélyes, két és fél szobás
lakás eladó. Ár: 12 M Ft.

A Kazinczy utcában felújított, két
és fél szobás, 104 m2-es társashá-
zi lakás garázzsal eladó. Ár: 13,6
M Ft.

A belvárosban 87 m2-es, három
szoba + amerikai konyhás, nap-
palis lakás eladó. Ár: 13,8 M Ft.
A Bartók Béla úton 64 m2-es, 2.
emeleti, belsô kétszintes, ameri-
kai konyhás, nappalis lakás liftes
házban eladó. Ár: 14,3 M Ft. 
A Jókai utcában egyedis, felújí-
tott, egy + két fél szobás, 3. eme-
leti lakás berendezéssel együtt el-
adó. Ár: 15,2 M Ft. 
A belvárosban belsô kétszintes,
kétszobás, nappali + amerikai
konyhás lakás egyedi fûtéssel el-
adó. Ár: 26 M Ft.
A belvárosban, a Jókai utcában
184 m2-es, felújított, belsô há-
romszintes társasházi lakás el-
adó. Ár: 34 M Ft. 

CSALÁDI HÁZ/HÁZRÉSZ: 
A belvárosban egyszobás lakás
felújított házrészben egyedi
gázfûtéssel eladó. Ár: 3,99 M Ft. 
Gerlán kétszintes, 130 m2 családi
ház eladó. A telek mérete: 675 m2

. Ár: 10 M Ft. 
A Katica utcában alacsony rezsi-
költségû, 70 m2-es, háromszobás
sorházi lakás eladó. Ár: 13,9 M Ft. 
A Thurzó utcában háromszobás
családi ház mûködô italbolttal
egyben, kedvezô áron eladó. Ár:
14 M Ft. 
Mezômegyeren felújított, három
szoba + nappalis, dupla gará-

zsos, tetôtér-beépítéses családi
ház eladó. Ár: 16,9 M Ft.

A Mátyás király utcában 180 m2 -
es, három szoba + nappali +
amerikai konyhás családi ház el-
adó. Ár: 17,5 M Ft. 

A Botyánszki Pálné utcában, 1400
m2-es telken 160 m2-es, három-
szobás, kétkonyhás családi ház el-
adó. Ár: 17,8 M Ft.

A Trófea utcában öt szoba + ét-
kezôs, tetôtér-beépítéses családi
ház garázzsal eladó. Ár: 27,5 M Ft. 

A Rakéta utcában tetôtér-beépíté-
ses, négy szoba + nappalis, ame-
rikai konyhás családi ház eladó.
Ár: 28,5 M Ft. 

A Szent László utcában négyszo-
bás, amerikai konyhás családi ház
két garázzsal eladó. Ár: 29,9 M Ft.

VIDÉKI INGATLANJAINK: 
Dobozon, a Mátyás utcában 70 m2

-es, egy szoba + konyhás, felújí-
tott parasztház eladó. Ár: 1,5 M Ft
+ hitelátvállalás. 

Mezôtúron 503 m2-es, össz-
közmûves építési telek építési
tervvel eladó. Új alaplábazat van
rajta. Ár: 1,95 M Ft.

Kétegyházán 100 m2-es, két szoba
+ nappalis, étkezôs családi ház
eladó. Ár: 2,1 M Ft + hitelátválla-
lás.

Gyomaendrôdön olcsó ház eladó.
Fûtése vegyes tüzeléssel megol-

dott, a gáz a telken belül, víz, vil-
lany van. Ár: 3,7 M Ft.

Gyomaendrôdön 50 m2-es, egy-
szobás, tusolós, étkezôs, tetôteres
hétvégi ház eladó. Ár: 3,9 M Ft.

Szabadkígyóson háromszintes,
406 m2-es, többfunkciós családi
ház üzlethelyiséggel, hitelátválla-
lással eladó. Ár: 4 M Ft. 

Mezôberényben, összközmûves
telken 200 m2-es, vályogfalazatú,
összkomfortos lakóépület eladó.
Ár: 4,5 M Ft. 

Sarkadon, a Bihari utcában, a köz-
pontban 71 m2-es, két szoba +
konyhás, felújított családi ház el-
adó. Ár: 4,5 M Ft.

Kétegyházán, 1400 m2-es telken
100 m2-es, két szoba + nappalis
családi ház garázzsal eladó. Ár:
5,5 M Ft.

Sarkadon, a Mátyás utcában össz-
közmûves telken kétszobás, étke-
zôs, téglafalazatú családi ház ela-
dó. Ár: 5,5 M Ft.

Békésen három szoba + kony-
hás, megkímélt állapotú, kertes
családi ház garázzsal eladó. Ár:
8,5 M Ft.

Irodánk szarvasi, kecskeméti,
szegedi és gyulai ingatlanokkal
is rendelkezik!

Irodánk mobil üzletkötôket ke-
res. Tel.: 30/391-9051

TOURINFORM – BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. 
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu

Nyitva tartás szeptember 1-jétôl június 14-éig:
hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hétvégén: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és országos rendezvé-
nyekre (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro, Ticketportal és Jegymester jegyek); ingyenes
prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. • Megvásárol-
hatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk,
kulcstartók, sapkák, noteszek), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák,
Magyar Turizmus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓ
Február 25.
Vastag Csaba- és Király L. Norbi -
koncert a Babylonban
Február 26.
Civil bál a Fiuméban
Február 27-én 8.30–13.00
Torda Lajos-emléktúra
Február 28-án 17.00 órától
A forró Szibéria (Prekop János ta-
nár elôadása a TIT-ben)
Március 4.
Békés megyei képzômûvészeti
szabadegyetem az Ibsen Házban)
Március 4–5.
Modern törekvések a népi ipar-

mûvészetben, népmûvészet a
mûvészetben (országos konfe-
rencia a kézmûves szakiskolá-
ban)
Március 4–28.
„Hagyomány alapjai és design”
(textiles kiállítás a múzeumban)
Március 7.
Alkotó nô (nônapi köszöntô és ki-
állítás megnyitása a Gerlai Általá-
nos Mûvelôdési Központban)
Március 9.
Békés megyei gyermek és ifjúsá-
gi népdaléneklési verseny az Ib-
sen Házban)

SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKAI TERMÉKEK
GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSE

MINDEN TÍPUSÚ TV, VIDEÓ, DVD, KAMERA GARANCIÁN TÚLI JAVÍTÁSA 
RÖVID HATÁRIDÔVEL

SZERVIZ CSABA TV BÉKÉSCSABA, TELEKI U. 5. TEL.: 66/327-005

Panasonic

A békéscsabai Gombos Ildikó
orosházi kiállítását az elmúlt
év utolsó hónapjában nyitot-
ták meg a Városházi Galérián.
Az elegánsan felújított kiállítá-
si térben selyem- és pasztell-
képeit és néhány kerámia-
szobrát mutatta be a szeretet,
a békesség és a remény je-
gyében. Mindezeket legin-
kább a természetben, a kör-
nyezô világban találta fel és
festette, formázta meg tiszta
arcukat. Az Útban Nógrádsáp
felé címû selyemképe vala-
mennyi hasonló témájú kom-
pozíciójának mintegy össze-

foglalója: zöld mezôs domb-
vidék, pipacstenger, fasorok,
kék ég, derûs hangulat, ami
csak ott él igazán. A többi kö-
rülötte szintén a jó kedv egy-
egy képpé változott dallama:
A szeretet virágai, a Pillangó
vagy éppen a Szanazugi em-
lék a kiállító érzékenységét és
mûvészi kifejezô erejét bizo-
nyítják. Ritka alkalom, hogy
ennyi virág és tájszépség le-
gyen jelen egy kiállításon,
Gombos Ildikó esetében így
történt.

Különös érdekesség, hogy
a festészetben igencsak te-

hetséges vendégmûvész ke-
ramikus szobrászként is je-
lentôs alkotó: a Koszovót jel-
képezô arctalan zokogás, a fi-
nom vonalú Réti Madonna és
a Féltés vibráló szorongása is
az élet, a már említett szere-
tet, békesség és remény gyö-
nyörûségeire int, aki látja, az
érzi, felfogja szótlan üzenetei-
ket, és több lesz általuk.

Túlzás nélkül: ritka él-
mény volt Gombos Ildikó
orosházi kiállítása, egyben
ízelítô a békéscsabai mûvé-
szeti életbôl is.

Sass Ervin  

Csabai mûvész Orosházán

„A vers ma
hallgat”

A Jókai Színház és a Magyar
Teátrum újság közönségta-
lálkozóra, ötórai teára hívta a
Stuart Mária címû elôadás
eddigi és leendô nézôit. Az
elôadás szereplôi, címsze-
replôi – Dobó Kata (Stuart
Mária), Kovács Edit (Erzsé-
bet) –, a rendezô Szalma Do-
rotty és a színház igazgatója,
Fekete Péter – aki a moderá-
tori feladatokat is magára vál-
lalta – mutatták meg a nagy-
érdemûnek a színpadot, a
díszletet, s természetesen
válaszoltak a nézôi kérdések-
re is.

Az elsô sorok a darabban
fellépôkkel, a team tagjaival
teltek meg, s valóban érde-
kes volt „elsô kézbôl” hallani

a szereplôk vívódásairól, a
rendezô álmairól, a sajátos
„belsô hangos” szereposz-
tásról, hisz a két fôszereplô
másik énjét megtestesítô szí-
nészek (Kovács Edit belsô
hangja Komáromi Anett, míg
Dobó Katáé Tarsoly Krisztina)
is megosztották gondolatai-
kat a nézôkkel. A beszélge-
tést követôen rövid színpadi
túrát is tehettünk a kulisszák
mögé. Azt is megtudhattuk
például, hogy Dobó Kata ha-
lotti ruhájában negyven mé-
ter anyag van, s az „üvegka-
litka” díszlet rejtelmeibe is be-
pillantást nyerhettünk. Végül
finom teára invitálták az ér-
deklôdôket az Ibsenbe.

V. A.

„Kezemben a Teátrummal...”

Szentmártoni János József
Attila-díjas költô, a Magyar
Írószövetség novemberben
megválasztott új elnöke volt
Elek Tibor és a Körös Irodalmi
Társaság vendége nemrégi-
ben a Jókai Színház stúdiójá-
ban.

A Kortárs Magyar Írók so-
rozat ezen estjén Elek Tibor, a
Bárka fôszerkesztôje beszél-
getett a vendéggel, s egyúttal
bemutatta a Bárka legfris-
sebb, még „nyomdaszagú”
számát is, melynek egyik kü-
lönlegessége, hogy Szent-
mártoni János két verse – egy
kézzel írott is – megtalálható
benne. Szentmártoni János
költôrôl s legújabb kötetérôl,
a Ballada hétköznapi díszle-
tekkel (vál. versek, Stádium,
2010) címûrôl is sok mindent
megtudhattunk.

A négy tematikus ciklusból
álló, Kirják Miklós festômû-
vész illusztrációival díszített
kötet négy különbözô szem-
szögbôl meséli el újra és újra
a szerzô életét. Az elsô ciklus
költôi-emberi indulása, állo-
másai között, a második a
gyerekkori emlékek útvesztôi-
ben kalauzol, a harmadik a
szerelem, az apává érés rö-
gös útján kísér végig, a ne-
gyedik pedig a lírai összegzé-
sek világába viszi el a legki-
tartóbbakat. Így tulajdonkép-
pen öt verseskötetet tarthat
kezében az olvasó, amelyek
sorában az ötödik maga ez a
könyv. Azt is megtudhattuk,
hogy a költô most regényén
dolgozik, amelynek megjele-
nését már várják az irodalom-
barátok.

A rendezvényt a Magyar
Szak- és Szépirodalmi Szer-
zôk és Kiadók Reprográfiai
Egyesülete támogatta.

Vándor Andrea

Megjelent a Magyar Teát-
rum harmadik évfolyamának
második, februári száma. A
Magyar Teátrumi Társaság 16
oldalas, színes A/3-as formátu-
mú havilapja megvásárolható
országszerte az újságosstan-
dokon és kilenc színházában.

A színházak
lapja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a 4. számú felnôtt-háziorvo-
si körzet (Békéscsaba, Justh Gyula u. 2.
sz., rendel: dr. Hursán Ágnes) rendelési
ideje megváltozik.
Az új rendelési idô 2011. április 1. napjá-
tól:

hétfôn: 8.00–12.00;
kedden: 11.00–15.00;
szerdán: 8.00–12.00;
csütörtökön: 11.00–15.00;
pénteken: 8.00–12.00.



Itt van az év elsô bábszínházi
bemutatója, a Vásárfiak. Jó-
szerével ugyanarról szól mind
a három történet, még jobban
közelítve a lényeghez arról,
hogy az emberi jóság, megér-
tés, igazságszeretet miért is
nélkülözhetetlen a földi tére-
ken. Egyszóval igencsak ko-
moly, úgy is mondhatnám,
hogy „felnôttes” dolgokról
van szó mind a három törté-
netben: a csehországi mese-
hôs, Kasparek igazságszerzô
kalandjáról a pékmester-fô-
nök Buci úrral szemben; a go-
noszkodó székely asszony
megérdemelt pokoljárásáról;
végül a román fabulák közis-
mert figurái, Vasilache és fele-
sége, Marioara paravános
viadaláról, hogy ki az úr a ház-
nál?

Már az elsô történet, Kas-
parek péklegény bátor küz-
delme az ôt megilletô munka-
bérért jelzi, hogy nemcsak
gyerekeknek szól a játék, ha-
nem a felnôtteknek is. Így az-
tán mindkét korosztály lelke-
sen tapsolt, amikor Kasparek

megleckéztette a zsugori
pékmestert – kellô „igazság-
ügyi” segédlettel. Az erdélyi
székely asszony színes ké-
pekkel kísért históriája pedig
arra figyelmezteti a vásározó
nézôket, hogy a dacos, a má-
sikat lenézô gonoszkodás
tönkresilányítja az emberi
kapcsolatokat, ha nem tu-
dunk úrrá lenni rajtuk. A Vá-
sárfiak harmadik darabja volt
a délután koronája, remekbe
készített bábuk, lendületes
elôadásmód, a paravános já-
tékhagyomány újjáélesztése

együtt varázsoltak bábszínhá-
zi hangulatot az Ibsen-ház
színpadára. A tisztelt közön-
ség pedig ezúttal is megta-
nulhatta, hogy a szeretet min-
dennél erôsebb, még a halál-
nál is, és megbocsátani soha-
sem késô.

Sajátos világ a bábszínhá-
zak világa, ha rátalálnak
ugyancsak sajátos stílusukra:
a hatás nem marad el. A Nap-
sugár (bár kis létszámú társu-
lat, lehetnének többen is)
egyre biztosabb abban, hogy
a legkülönbözôbb hagyomá-

nyok és a legmodernebb tö-
rekvések útját kell járnia ah-
hoz, hogy méltó legyen elô-
deihez és elképzelt jövôbeli
önmagához is. A Vásárfiak
szereplôi: Csortán Zsóka,
Soós Emôke, Berta János és
Czipott Gábor (aki a játék-
mesteri tisztet is betöltötte) ki-
váló bábmûvészek, a báb- és
díszlettervezôk: Csortán Zsó-
ka, Majoros Gyula és Berta
János ugyanúgy, habár ket-
ten a játszók között is elismer-
ten adják a legmagasabb
színvonalat.

Alakulnak a dolgok a Nap-
sugár Bábszínháznál, így az-
tán máris érdeklôdve várjuk a
következô bemutatót, az
újabb siker jogos reményével.
Az Ibsen-színpad most már
az ô világuk is, a Vásárfiak
elôadása bizonyítja ezt. Kö-
zös örömünkre. A lecke vi-
szont megkerülhetetlen ki-
csiknek, nagyoknak: legyünk
jót akaró, szeretetre elszánt,
tiszta lelkû emberek. Ha nem
is könnyû mind betartani.

Sass Ervin 
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A P R Ó H I R D E T É S
SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készíté-
sét vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.

Iroda, lépcsôház takarítását vállalom
számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.

Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-ké-
szítés, -javítás részletfizetéssel is. Nyí-
lászárók javítása. Tel.: 454-171, 70/212-
6776.

Festés, mázolás, tapétázás, homlokzat-
festés. Marik István, Békéscsaba, Ta-
vasz u. 83., tel.: 30/275-7263.

Könyvelés egyéni és társas vállalko-
zóknak, teljes körû ügyintézéssel. Tele-
fon: 20/567-6521.

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Bé-
késcsabán. Telefon: 20/935-8173,
Péter Jó zsef.

Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, har-
monikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô
szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutó-
kölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István
u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Egyéni és társas vállalkozások részére
könyvelés teljes körû ügyintézéssel. Te-
lefon: 06-30/609-2816.

Szeretne bepillantani a jövôjébe? Bizony-
talan? Útmutatást vár? Segítek! Sors-
elemzés, lélekgyógyászat. Szeretettel
várom hívását. Tel.: 06-20/934-5988.

Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsa-
ba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Telefon:
20/921-2521 és 20/944-6986.

OKTATÁS
Angolnyelv-oktatás Békéscsabán:

www.feronil.hu.
Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.:

06-20/933-6828.
Gyerek angol, német 4 éves kor-

tól 18 éves tapasztalattal. Tel.:
66/638-110.

Olasznyelv-oktatás. Tel.: 06-20/2595-
126.

JAMINÁBAN általános iskolásoknak kor-
repetálás és képességfejlesztés. Tel.:
06-20/975-4487.

Matematikából korrepetálás, érettségire
felkészítés: 06-70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás: 06-70/392-0459.
Matematikakorrepetálás, elôkészítés álta-

lános és középiskolások részére. Tel.:
06-70/368-9171.

MUNKA
Ingatlanirodánk üzletkötôket kereskö-

tetlen munkaidôben, másodállás-
ban is. Tel.: 30/326-8630

INGATLAN
Szántóföldet vennék Békéscsaba környé-

kén. Lehet osztatlan vagy bérbe adott
is! Tel.: 06-20/981-3838.

EGYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárrende-

zésével? Mi segítünk! CREDIT LIFE
Bt., Békéscsaba, Andrássy út 6., tel.:
30/940-6578.

Kukoricát, napraforgót nagy tételben vá-
sárolok.Tel.: 06-20/657-6224.

Február 8-án ünnepelte fenn-
állásának ötödik évfordulóját a
Békéscsabai Irodalmi Estek a
Phaedra Közéleti Központban.
Az elsôt még 2006. február 7-
én tartották a Street Corner-
ben – alig húsz-huszonöt ér-
deklôdô részvételével.

Most dr. Ferenczi Attila ön-
kormányzati képviselô, ta-
nácsnok és Kónya István, a
megyei közgyûlés alelnöke
voltak a mûsorvezetô, Kesjár
Katinka segítségére a múlt és
az elsô irodalmi estek felidé-
zésében. Domokos László
ÁSZ-elnök, akkori megyei
közgyûlési elnök levélben tol-
mácsolta köszönetét, elisme-
rését a szervezôknek. Érde-
kesség, hogy az elsô alka-
lommal, ahogy most is, az est
vendége volt Poliák Judit író-

nô, akinek ezúttal Emlék címû
mûvét hallhattuk Komlósi
Kata tolmácsolásában. A mû-
vésszel folytatott beszélgetés-
bôl az is kiderült, hogy a „Tör-
pék között” novelláskötet
után immár második könyve
is kiadásra vár. A továbbiak-
ban Áchim Pál, Sarusi Mihály,
Martin Gábor, Hetényi György,
Gyulai Bálint Tibor, Pacsika
László és Huszár Endre mû-
veibôl kaphattunk még ízelí-
tôt Komlósi Kata és Józsa Mi-
hály elôadómûvészek tolmá-
csolásában. Természetesen
ezúttal sem maradhatott el a
már megszokott tombola a
szponzorok, no meg a Fran-
kó Produkciós Iroda jóvoltá-
ból. Az esten Csordás Ákos
énekelt.

Vándor Andrea

Ötéves az irodalmi est
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A postaház
Nagy vita kerekedett a kép-

viselô-testületben az új posta-
ház építése körül. Már-már a
megvalósulás stádiumába ju-
tott a dolog, de az új testület
váratlan akadályokat gördített
az építés elé. Hiába engedték
át már elôzôleg a Fô-tér és az
Apponyi utca sarkán lévô tel-
ket a postaépület céljára, az új
képviselôk erre nem hajlan-
dók. Több javaslat is elhang-
zott a leendô postaház felépí-
tésére, de mivel nem tudtak
dönteni, az építés ügye nincs
lezárva.

Szeszpótadó
A februári rendkívüli köz-

gyûlésen nagy vita után ki-
mondták, hogy 1912-tôl meg-
szüntetik a szeszpótadó sze-
dését. Ezzel Csaba 5–7 ezer
korona jövedelemtôl esik el,
melyet alkalmasint községi
pótadóval fedeznek. A határo-
zatot a belügyminiszter fogja
jóváhagyni. Döntés született, a
testület megszavazta a Huber-
tus Szövôgyár részére a kért

telket. Kimondták azt is, hogy
a Bánszky utcánál a Körös
csatornán át 19 ezer korona
költséggel új betonhidat építe-
nek az év folyamán.

Sorozatos balesetek
Egy Csabához közeli ta-

nyán, a régi épület bontásakor
betemette a rádôlt közfal Kri-
zsán Jánost. A szerencsétlen
béres a romok alatt halt meg.
A két másik béresnek lábát
törte a lezuhanó fal. Marik Já-
nos, miközben fát vágott, egy
rosszul irányzott fejszecsapás-
sal kettévágta a lábszárát –
kórházba került. Mitykó And-
rás béres revolverét tisztogat-
ta, a fegyver elsült, s a golyó
összeroncsolta a kézfejét –
kórházba vitték. Egy kisgyerek
a kezére csavart láncon egy
ökröt vezetett. A vasútállomás-
nál az ökör megvadult, és kí-
sérôjét láncánál fogva hosszú
darabon végigvonszolta a kö-
vesúton. A szerencsétlen gye-
rek a karján, a lábán és a fején
szenvedett súlyos sérüléseket.

Szerkeszti: Gécs Béla

Száz éve történt

Örökségem címmel nyílt kiállí-
tás a gyulai Oroján István kép-
zômûvész alkotásaiból a Jan-
kay Gyûjtemény és Kortárs
Galériában február 11-én.

A megnyitón Szegediné
Kozák Mária, a galéria igazga-
tója köszöntötte a megjelente-
ket, köztük számos gyulai
vendéget, majd a Bartók Béla
szakközépiskola növendékei-
nek muzsikája után Gyarmati
Gabriella mûvészettörténész
beszélt Oroján István különös
világáról. Az alkotó kiállított
festményei, plasztikái, geo-
metrikus absztrakt, valamint

organikus mûvei családi kötô-
déseit járják körül.  Emléket ál-
lítanak a soha nem ismert és
egykori hétköznapjaiban a
maguk valóságában is jelen-
levô felmenôinek. Mûveiben
fellelhetô a paraszti múlt, anél-
kül, hogy idealizálná, misztifi-
kálná vagy dramatizálná azt.
Bajusz alkotásaival tiszteleg
nagyapái elôtt, édesanyjára
pedig egy régi csigacsináló
beépítésével is emlékezik.

Oroján István kiállítása
március 9-éig tekinthetô meg
a Csaba Centerben.

M. E.

Oroján a Jankayban

B. Molnár Zsuzsa gyoma-
endrôdi képzômûvész kiállí-
tásának megnyitójával ünne-
pelt a magyar kultúra napján
a Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár.

A Moholy Nagy László
Iparmûvészeti Egyetem tex-
tiltervezô szakának végzôs
hallgatója a mûvészetek szá-
mos ágában bizonyította, bi-
zonyítja tehetségét. Munkás-
ságát nem lehet csupán kép-
zômûvészeti alkotásaival jel-
lemezni, hiszen nemcsak raj-
zol és fest, hanem verseket ír,
táncol és zenél is. A tudás-

házban kiállított alkotásai
sokoldalú egyéniségét tükrö-
zik. A megnyitót a Tûzmene-
dék együttes mûsora kísérte,
produkciójuk a Békés-Tudás-
depó-Expressz projekt kor-
társ irodalom népszerûsítése
témakörébe tartozott. A hét-
tagú együttes a földszinti
közlekedôbe varázsolt ünne-
pi hangulatot, elhangzottak
többek között József Attila,
Dsida Jenô versei. Az elô-
adás sikerét bizonyítja, hogy
több ráadást is kért a hallga-
tóság. A közönség a délután
folyamán egyre gyarapodott,

mert azok az olvasók is leül-
tek zenét, verseket hallgatni,
akik egyéb céllal érkeztek a
könyvtárba. B. Molnár Zsu-
zsa kiállításának megnyitóját
annak a már említett, a Tu-
dásdepó-Expressz projekt-
nek a támogatásával valósí-
tották meg a szervezôk,
amely az Új Magyarország
Fejlesztési Terv részeként a
könyvtári hálózat nem formá-
lis és informális képzési sze-
repének erôsítését célozza
az élethosszig tartó tanulás
érdekében. A program meg-
valósításában Békés megye

hat települési könyvtára kon-
zorciumot alkotva vesz részt
könyvtári portálok, adatbá-
zisok készítésével, a könyv-
tárosok nyelvi és szakmai
képzésének szervezésével,
valamint olvasás-népszerûsí-
tô rendezvények megrende-
zésével. Ahogy azt Rakonc-
zás Szilvia könyvtárvezetôtôl
megtudtuk, a következô hó-
napokban több olyan könyv-
tári program részesei lehet-
nek a megye lakosai, ame-
lyeknek célja az olvasás nép-
szerûsítése.

Kárász-Kiss

Az olvasás népszerûsítése

Napsugaras világmesék
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Ebben az évben azok a spor-
tolók és edzôk kaptak meghí-
vást a városi élsportolói foga-
dásra, akik az elmúlt évben vi-
lágversenyeken vettek részt.
Bár ettôl csak egészen kivéte-
les esetben tekintettek el, így
is örvendetesen hosszú volt a
lista.

A városháza dísztermében
Túriné Kovács Márta osztály-
vezetô köszöntötte a sporto-
lókat, edzôket, sportvezetô-
ket és a város vezetôit, majd
Vantara Gyula foglalta össze
2010 legjelesebb csabai sport-
eseményeit. A polgármester
beszélt többek között a két
nemzetközi válogatott mérkô-
zésrôl, az olimpiatörténeti ki-
állítás megnyitásáról, a Hopp
Parádéról, a sportágválasztó-
ról és a körrepülô-világbaj-
nokságról. Elmondta, hogy
Békéscsaba nagymértékben
támogatta a város sportéletét,
és a jövôben sem kíván kivo-
nulni ebbôl, de a nehézségek
miatt minden ágazatban visz-

szalépésekre kényszerülnek.
Mindemellett továbbra is cél
az értékek megôrzése.

A jelenlevôk egyperces
néma felállással tisztelegtek
az elmúlt egy évben elhunyt
sportemberek és segítôk
elôtt, így emlékeztek a követ-
kezôkre: Fülöp Imrére, Bor-
bély Ferencre, Palotai János-
ra, Papp Tiborra, Gabnai And-
rásra, Csernók Évára és Berc-
zik Zoltánra.

Ezután 2010 legeredmé-
nyesebb sportolói, edzôi,
csapatai és sportvezetôi ve-

hették át a város ajándékát.
Külön köszöntötték a múlt év-
ben megalakulásának tízedik
évfordulóját ünneplô Békés-
csabai Röplabda SE-t, végül
azokat ismerték el, akik a
sportszakmai testület szerint
2010-ben az év legjobbjai vol-
tak: Vozár Attila, Márton Anita,
Vágvölgyi Ákos, Hanicz Nelly,
a nôi kézilabdacsapat, edzô-
ként Szarvas János, sportve-
zetôként Kováts Tibor, támo-
gatóként a Körös Volán Zrt.,
míg a fair play-díjat Zahorán
János kapta. M. E.

Élsportolók fogadása

Márton Anita új országos csú-
csa súlylökésben
A Buda-Cash Békéscsabai Atlé-
tikai Club kiválósága szinttelje-
sítése a párizsi felnôtt fedett pá-
lyás Eb-re

A Buda-Cash Békéscsabai
Atlétikai Club dobóatlétája, Már-
ton Anita a közelmúltban Buda-
pesten, a SyMA csarnokban a
MASZ nemzetközi viadalon
súlylökésben alkotott maradan-

dót: 17,72 méteres dobásával
saját tavalyi, 17,64 méteres or-
szágos fedett pályás utánpót-
lás-rekordját múlta felül. Eperje-
si László tanítványa ezzel ter-
mészetesen a versenyt is meg-
nyerte.

– Mindenképp szintet szeret-
tem volna lökni, ami az utolsó kí-
sérletben sikerült is. Mivel a hé-
ten az edzôtábori edzéseken
már négyszer löktem 17 méter

felett, a célom, hogy ezt tovább
javítsam – tudtuk meg Anitától a
csúcs utáni pillanatokban.

A békéscsabaiak másik
kitûnôsége, Baji Balázs ugyan
nem futott csúcsot érôen, de így
is elkönyvelhetett egy aranyér-
met. Medovarszki János és ifj.
Tomhauser István tanítványa a
60 méteres gátfutásban 7,85
másodperces idôeredményé-
vel I. helyezést ért el.

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0110
KICSENGETÉS! – A BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

ISKOLABARÁT SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE

A projekt 2010. november 1. és 2011. december 31. között zajlik a Békéscsabai Kultu-
rális Központ tagintézményeiben és az együttmûködô 8 oktatási intézményben.

Összesen 29 heti szakkör valósul meg, melyek között találunk kézmûves-foglalkozá-
sokat a gyöngyfûzéstôl a fazekasságig, de kóstolót kaphatnak a fiatalok a különféle
mesterségekbôl, az óvodások részt vehetnek néptáncfoglalkozásokon is. 

A havi rendszerességgel megtartandó szakkörök száma eléri a 17-et. Ezek során tá-
voli tájak kultúrájával vagy éppen a magyar paraszti kultúra hagyományaival, s akár a
kortárs magyar gyerekirodalommal ismerkedhetnek a résztvevôk, de az angol és né-
met nyelvterületek kultúrájának megismerésére is nyílik lehetôség.

12 vetélkedô, verseny ad lehetôséget a részt vevô gyerekeknek, fiataloknak, hogy töb-
bek között olyan, a magyarságtudat, a hazaszeretet erôsítését, a hazai hagyományok
ápolását segítô eseményeken vegyenek részt, melyek az 1948/49-es forradalom és
szabadságharc vagy a csabai hagyományok, a város történelme köré rendezôdnek. 

A 15 témanap, témahét igazán színes palettán mozog. Itt találhatunk az egészségvé-
delemmel, a környezetvédelemmel, de a kézmûvességgel, a népmûvészetekkel, vagy
éppen az idegen nyelvekkel, vagy a hazai irodalom nagyjaival foglalkozó tematikus
eseményeket is. Ide kerültek a túranapok és a szakmai napok is. 

Együttmûködô partnereink: Széchenyi István Általános Iskola – Újkígyós; Békéscsa-
bai Központi Szakképzô Iskola és Vendéglátó-ipari Tagiskola; Békéscsabai Központi
Szakképzô Iskola Trefort Ágoston Mûszaki Tagiskola; Erzsébethelyi Általános Iskola;
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény; Szabó Pál Téri
Általános Iskola; Kertvárosi Óvoda; Esély Pedagógiai Központ, Általános Iskola, Spe-
ciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.

A projekttel kapcsolatban információ kérhetô Varga Anna projektmenedzsertôl.
Elérhetôségek: e-mail: vargaanna@ifihaz.hu

Telefon: 66/449-222; 06-20/598-4102.


